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 :تارک ذت

 دناهتفگ نخس نآ رد هک یدارفا زا مادکچیه دیاقع و اههتفگ دیئات باتک نیا فده

 لماش ًارصحنم و دنتسین یاهدش نییعت لبق زا فده چیه هب فوطعم تالاوس ١“

 .تسا مزیتونپیه ۀنیمز رد زیگناثحب تاعوضوم

 دوخ طسوت (دناهدش لقن مبنم رک ذ اب رگید بتک زا هک یئاهسکع زجب) اهسکع -۲

 .دناهدیدرگ باختنا دارفا

 دارفا اهنت تسا هدمآ ناشنانخس هک یناهنآ و باتک نیا رد هدش هدب مان صاخشا -۳

 . دناهدش باختنا ,ندوب سرتسد رد لیلد هب هکلب دنتسین رظنبحاص

 و تیعضو هن و هدوب رصن دروم دارفا یاهفرح و یملع صصخت اهنت باتک نیا رد =

 .اهنآ یقالخا دهمت
 یلمع و یملع یرترب و تبولوا هنوگ چیه ساسارب اهخساپ یریگارف بیترت -۵

 .دشابیمن

  EBنفلت ملقرز تاراشتنا زیربت ٩۷4۸۲

 ناریا مزیتونپیه رد یریس :باتک مان
 هدازدمحم ربک | یلع :فلوم

 ملقرز تاراشتنا :رشان

 ملقرز زا لوا پاچ :مود پاچ تبون
 دلج ۰ ۰ ژاریت

 یناضر :پاچ
 ۱۳۷۰ لاس :رشن خیرات

 رشان هب تسا ظوفحم قوقح هیلک اب یمئاد پاچ قح



 هدازیلودمص یاقآ *همدقم

 میحرلا نمحرل !هلل امسب

 ملوا قحل اهن !مهل نيبتي یتحمهسفنا یفو ق افالا ىف انت ای مهیرنس
 (۵۲ - تطف) دیهش یش لک یلع هنا کبرب فکی
 ناشن تسا ناسنا نوردو سفنردو نابجردهکاردوخ یاههناشن یدوزب «
 تسا قح یدنوادختاذ هکددرگراکشآاپناسنا یارباتدادمیهاوخ

 « تسا دهاش زیچ همهرب تر اگدرورپ ین ادب هکنیاهب تسین ینفاکاپنیاایآ

 واههناسفازجای دراد تیعقاومزیتونپیهایآ ؟ تسیچمزینونپیه

 ؟در آد یتایصوصخ هچو هدوب یصخش هنوگچروزیتونپیه کی ؟ تسا تافارخ
 ؟تسا یصوصخم یورین یاراد ناسناایآ ؟ تسا یاهدیدپ هچمزین هین ام

 ؟یالیر ؟زکرمت ؟نیقلت : دوشیم صخش کی ندشهزینونپیه بجوم زیچ هچ

 ناتسد و نامشچرد صوصخم یگوریندوجو ؟ینارون *هطقنهب ندرکهاگن
 هچ مزسیتونپیه نافلاخمو ناقفاوم ؟رگیدزیچهچایو ؟روزینونپیه

 و مزیتونپیه هزیوب یحورمولع فلتخم یاههتشرزوربزورارچ ؟ دنیوگیم

 یدیا وف هچ مزیتونپیه؟ تسیچ مزیتونپیه زا ف ده " الصا؟ دنبابیم شرتسگ مزیت هینام

 ؟ تسیچم زینونپیه تارضمو تارطخ ؟ دشابهتشاددناوتیمرشب یگدنزرد
 یتقوم ای تسا تیاثئو یمشادمزینونپیه یتیبرتو ینامرد تارثاایآ
 و یستیبرتموسلعردو هدرک نامردار یضارماهچمزیتونپیه ؟رذگدوزو

 مزیتونپیهزاایودشروزیتونپیه ناوتیمهنوگچ ؟دراد یرثاهچ یزاسدوخ
 ارت یو رم وله ادحم فالف فک نھی ەگ تالار هند و ٩ رگ هواقتتا

 برجم و فورعص یاهروزیتونپیه باتک نیارد تساهدرک لوفغشم دوخب

 رگیددیفم لاوتساپهدو تالاوفس نیاهبهناقد اصوهن امیمصروطب ناریا
 .دناهداد خساپ

 دهدیمنمن اشنر اد هدربوتسه اب تسین هار هدرپ نیرد وراظتنار دم درم

 ناریاردمزینونپیه تیعقوم یسرربهب تسامش یور شیپهک یباتک



 8. هدازیلو *همدقم

 نایبملع نیا ابهطباررد ار ناریا روپشم یاهروزیتونپیهدی اقعو هتخادرپ

 ودیدج یراک یهورمولعابهطباررد ناریارد یرنا نینچر اشتنادنکیم

 دشابيم نشور«یرظن لهاو ققحم صخشرهرب نآ یدنمشزر | هک تس ا هقباسیب

 درکلمع ابهطباررد ب اتک فلوم رظن ر اهظاو نآ یلیلحت تلاح نینچمهو

 زا یرایسبرگنشور یلیلحت تالاوئس حرط نینچمهومولع نیا ن اورشیپ
 دوبدهاوخهنیم ز نیارد لی اسم

 و یدج یاهبح اصم هک تسا نیا باتک نیابلاج یاپیگژیورگیدزا

 حسضاو و لماک رظن و هدادماجنافورعم یاهتسیتونپیه ابهن اقدام

 یارب هک یحور مولع مہم لیاسزا یرایسب دروس رد ار اپنآ

 و هدش اوج تساهدوبن نشورمولع نیا نادنم هقالعومدرم رثک ا

 روپشم نیصصختم تایزظن ودی اقع یروآدرگ نینچمهو تساهدومن سکعنم

 .درا درب نایم زا ار تاهبشزا یرایسب ناوتیم نودم هعومجم کیردملع کی

 ردهک دنتسه یفورمم یاپتسینونپیم باتک نیا ن اگدنوشهبح امم اریز

 دناهدرک حرطم اردوخ تایرظنو هد اد بیترت ینارنفس ید ایزمهم زکارم

 ید ایز تیل اعفودن |هدومنرشتنم و هتشون باتک نیدنچ اهن آز !مادکرهو

 , دن اهدادماجناهعم اجردزین

 هبح اصم فلوم اب هناگادج روطبم ادکره باتک نیا ناگدنوشهبح اصم

 عالطاروکذم تالاوفسهب نارگید یاهباوجزااپنآزا کی چیهودنآ هدرک

 ردآردوخ صوصخم تایرظن طقف یاهدنوشهبح اصمره نیارب انبدن | هتش ادن

 هسباشم اپباوجزا یضعب تسا نکمم. تساهدرک حرطم تالاوفسهب ب اوج

 هلتسم نیا و تساهدوب ناشت اعلاطمو قیقحت اپل اس *هجیتنهکدنشاب

 زا یفعمتسا نکمم ای.دشاب اهنآ یملع یاه هتفایو رظن کارتشا هدنهدناشندناوتیم

 کی فسلتخمد اعبا *هدننک ن ایبدناوتیم "الو !هکدشاب تو افتم اه خساپ

 دهدیم نادنم هقالعو ناگدنناوخهبار ناکما نیا« ایناثودش ابهلکسم

 . دنربب یپهلئسم تقیقح هب قیقحتو یسرربابهک

 هک تسنیادشابیم حرطم ناگدنوشهبح اصم ابهطبارردهک یا هلئسم



 ناریاردمزیتونپیهریس ه `

 انشآ یاریوناریاردملع نیا شرتسک یارب نانآهک یتاقشمو تامحز

 نیمهو تسا نشور ناگمه یارب « دناهدیشک یحورموله اب ام هعم اج ندش

 زاوهدش لثاق شزرا یدارفا نینچهبهعم اجهکدوش بجوم یتسپ ابهلقسم
 ات دهدباپنآهباررتشیب تیل اعف ناکهاوهدومن ینادردقاپنآتامهز

 .ددرگ هد افتسا همم اجعفنب نسحاوحن هب اپنآ یقیقحتو یملع تایبرجتز |

 هب ناگدنوش هبح اهم دوخ الو | یتسی اب هک تسا حرطممههلفسم نیا یلو

 هتنشذگ یاپلاسرد ناشدرکلمع هبهن اقد اصو قیقد یهاگنو هنشگرب بقع

 ایناث و دنیامناشامت یبوخب نادجو *هنیفآردار ناشدوخودنز ادنیب

 هدومنقیقحت اپنآ تیلاعف یگنوگچودرگلمعردزینمولع نیا نادنم هقالع

 س هبخاصمام .دنوشرکذتم هدومن یفاسانشار نانآ تردقو فعف طاقنو

 هار رد ار ید ایز تامحزدوخ تیلاعف تدم *اضتق ا هبمادکره ن اگدنوش

 هک دوشمولعم تسارتهب یلومیاهدش لمحتم ناریاردمولع نیا شرتسگ
 نسیا و هعماج یاربار یشاهزیچهچدوخ تاقیقحتو تامحز نیا یازارد

 .میتسه ناشخرد يا هتشذگ یاراددحهچات و مسیاهدومن مسیدقن موسلم

 هعماجتسا هدوب هلکسم نی ازین باتک نیا فادهازا یکیهکمنکیم ر کف نم
 رایتخا رد اردوخ یاههتفایمولع نیارد لاعفدارفا تسادنم هقالع ام

 یونعم شزراودنزیهرپب یزودنارزو یبلط ترهشز ا « دنهدرارقهعم اج

 و یسلع قیقد لیاسم نتشونهبدوخ بتکرد« دنی امن ظفح ارمولع نیا

 لیاسم حرطزاو دنزادرپباپیثامن گرزبو اہیزرو ضرفز ارودهب یبرجت
 یراددوخ« تسا نام هعم اج یونعم و یمالسا گنهرفاب فل اخم هک یمقاوریف

 دارنفاهچو هقباسایدارفاهچ نیصصختم درکلمعز ازین همم اج تو اضق. دننک

 . دوبده اوخ ساسا نیارب نامروشکردهقباسمک

 ییانمتوا ریغوازادش اب فیح هک بلط تسو د یاضر دشاب هچ لصو و قارف
 م ولع« یتعنص گرزب یاهروشکهژیوب ن اهچ فلتخم یاهروشکرد هزورم |

 ی اه هخاش نیرتلیماو نیرتمپم زا یکی هکمزیتونپیهملع هژیوب یحور
 مولع نیا لبقزورز ارتشیبزوررهودش ایم شرتسگ لاحرد تسا یحورمولع
 ۍحارج لامعا« درد یب ن امياز« یکشزپن ادندء«یکشزپن اور« یکشزپ لیاسمرد



 ۹ ۰ . هد ازیلو *همدقم

 یاهه دفعو یرکف و یحور :یاهیناماسبان ابهزر ابم«ینامردناور«یسانشناور

 ومارد ینحو يتيبرت یاهگینکترد«یشرورپو یشزوم آ لیاسمرد,یناور

 تسیمهاو دریگیمرارق هدافتسادروم رگیددر اومردو یثامیپ !اوهو تعنص
 زین ام روشکرد تسامزال ساسا نیارب. ددرگیم هتخ انش شیپ زا شیب نآ
 هنیم ز نیا رد تفرشیپ یاریمزال تاناکم او هدشمولع نیاهب ید ایزهجوت
 ی اهروشک هزیوب« برغو قرش ناپجهک نونکا. دریگر ارق نیققحم رایتخارد

 ودناهتخادرپ یعیسو تافیقمتهب یحورمولع ؟هنیمزرد یوروشواکیرما
 هب زینامروشکهکدراد نآ یاج« دنوشیم لکان یدیدج تایفشکهبزورره

 لنیاق و دیفم یاهتفرشیپاتدزادرپبدروم نیارد یدج یر اذگهی امرس
 .دریگ تروص یاهدافتسا

 رشن و پاچاهروشکردمولع نیا تفرشیپو شرتسگ یاپهارزا یکی
 یاههتفایو تایبرجت هک تس مزال ناققحم ربودش ابیم یقیقحتو یملع بتک

 هرسمزور یگدنزرد اندنهدر ارقمدرمرایتخاردمپفهمه ینابزاباردوخ

 هک دهدیم ناشن یحورمولع بتک هبارذگ یهاگنء دریگرارق هدافتسادروم

 ضوعرد یسلو. تسا هتشاذگ شهاکهبور"ادج یناریا ناققحم بتکرشنو پ اچ

 هچ و هدشهمجرت بنک هچ تساهدشهمجرت یجراخ یاهنابززا باتک نیدنچ

 نیارد یرادهنمادو بوخ تیل اعف *هدنهدناشن ناریاردهدش فیل ات بنک

 دناوتیمن نارگید بتک *همجرت اپنتزین یفرطزاودشابومن ناریاردهنیمز

 , دز اس نومنهر یبوخ تیصضو هبار ام

 رگیدیاهنابززا یمزیتونپیه بتک *همجرتهب تسد ین امجرتم"اریخا
 هتفرشیپ یاهروشک یاههتفای نیرخآابار امهکنیا تهجزاراکنیادناهدز

 هلئببم کییل و. دش ابیم رکشتوریدقت لباقو هدوبدنمشزر | یلیخدنکیم انشآ

 همجرتعوضوم رد !رمزالرحبت یجر اخ بتک نامجرتم تسارتپبهک تسا نیا
 مزال یملع شزراهکار بتک نآردهحورطم دیاز لیاسم اتدنش اب هتشاددوخ

 السا هه ابن ام ا اچ یونع ییقذب گهرن فلام ابو هتف ادن از
 تسدمولع ن ادنمقالعو نیصصختم دی ابن هکنی ارگیدهلئسم ودنپ امن فذحو

 هسجرت بک و دنشاباه یجر اخ نهدهبمشچو هتشادرب قیقحتو فیلاتزا



 « یسرربو قیقعت نودب ارن بل اطمودنریگبهدش لز ان یحو لشم ار اهنآهدش

 دنن ادب ف اعم شهوژپو شالتز ااردوخودنریذپب ل امکوم امت

 نامروشک رد قبیقحتو فلات هک مسینکیموزرآار یزورسنآ ام

 رگید یاهروشک رد ام ناصصختمو ناققحم بستک و دبای شرستسگ
 هک تتسا مزالننپ .دریگرارف هدافتسا دروم و همجرت
 بجوم ات دنهدب فیلاتو قیقحتهب یدایز یاهب ناراکردناتسد

 هلخسم زا e امروشک نارگشهوزب یگنهرفو یملع یثافوکشدوخ
 زاها ا بابت هک فسا ن ایا رو رر ولف انی اوردر گی ددی
 . دوشب ناریارد صخشم *هتشر کیهبرصحنمو دو دحم "افرص یحورمولع

 یملع فلتخمداعباو اههتشررد ن اهجرد یحورمولعمین ادیم هکیروطن امه

 زینامروشکرد تسسامزال نیاربانب, دشابیم هد افتسادروم یهامتجاو

 « مزیتونپیه یلمع قرط و یملع لوصا یریگدایهب فلتخم ی اههتشر نیصصختم
 زادوخ یاهصصختو اههتشرردو. دنز ادرپبرحبتم یاپتسیتونپیههلیسوب
 «دنیامنهدافتسا ناآدفاوف

 ومظن تحت یحورمولع *هنیم زرد هم زال یاپتیل اعف تس ام زال نینچمه
 ‹ یسلع تاعالطارظنز ا تیحالص یاراددارفارایتخاردودی آرد طابضنا

 و دوش هدادرارقم زال تاناکم ا.یداقتعاو یقالخا تیمضوو یلمعرمبت

 . دریگ تروصم زال تیامح نینچمه

 ابو ب اتکدنچ *هعلاطماب یصخشرههک تسامزالزینهتکن نیا نتسناد
 کی دناوتيمسن ساسحودعتس هداعلا قوف «هژوسرفندنچ ندرکهزیتونپیه

 ی اهکینکتوصقان تاعالطا ابرگ او دوش بوسحم تسیپ ارتونپیه ای تسیتونپیه
 هابتشاراهد « تساهدشمولع نیاردرهحبتم و صصختم هکدنکر کف دوخ فیعف

 یصقاو روزیتونپیه کیدروم رد اردوخرظن ام. تساهدش یدجمهوتو هدمه
 مولمزا دنناوتیم یناسکمیدقتمم و می اهدرک حرطم تالاوخسهب باوجرد

 یاراد هک دنیامنمولع نیاردرحبت یاهداودننکب یدجهدافتسا یحور

 تایبرجتو تانیرمت هب اهل اسو هدوب فلتخم مولع *هنیم زرد قیمع تاعلاظم

 هب ار دوخ یلمعو یملع تردق فلتخم زک ارمو اههنمصردو هتخ ادرپ یلمه



 ۸ هد ازيلو *همادقم

 تاقیقحت ءهجیتنهک یلوبقم تایرظن یارادودنشابهتشاذگ شی ام

 یلمعو یملع تیحالص یناسک نینچودنشابهنیمز نیارددسشاب ناش قیم
 مولع فلتخمداعباابهطباررد یشزوم آ «یاهسالک لیکشت یارب ارمزد

 . دنریگرارق نازیرهمانربهجوتزکرمرد یتسیابودنر اد یحور

 دن اد یربلد تخورف ارب هرهچهکر هه
 دناد یردنکس دز اس هنیآ هک ره هن

 تسشن دنتو د اپن جک هلک ەكىسكرھە

 دناد یورس نسیثآ و یرادهالک

 تس اجنیاوم زرتکیراب *هتکنرازه

 دناد یردنلت دش ارتب رس هکر ههن

 هز ورما هکنیاابهکمی امن هراشازین هتکن نیا هبمنادیمم زال اجنیارد

 و ناققحمرب یلو تسا ناهجرد یحورمولععیسو تاقیقحتر ادولج برغ
 و تساهدوب قرشمولع نیا یلصاهاگتساخهک تسینهدیشوپ نارظن بح اص

 وهدومن سابتقا قرشزارگیدمولمزا یرایسب لثمزینارمولع نیا برغ
 دزاسیم نشورمولع خیرات. تساهدش نآرادمچرپزورم او تسا هداددشر

 یاه هتشر دنروآدوجوبو ز اتشیپ هتشذگ یخیر ات فلتخم یاههرودرد قرشهک
 یونعم یاپهاگدیدهراومهو تساهدوب یناسنامولعهژیوبومولع فلتخم

 نیا هب هراشارگید فرطز ا تسا هتفرگر ارق برف هد افتسادروم قرش
 E غلبم هراومهمالسا ینغ گنهرفهک تس ام زالزینمہم هلفسم

 یمالسا ن افرعو گنهرف. تسا هدوب یونعم یاپهاگدیدو تایرظن شزرا

 ناقاتشم لماک یوگخس اپ هر اومههکدش ابیم یونعمو یناحور قیاقحز اولمم
 مالسا یاملعهاگدیدرد یحورمولع. ت تساهدوب تایونعم ن اگ هنفیشو

 نيب زا و طوقسبجوممولع نیا شرتسگ هژیوب. دشابیم یدجهجوتدروم

 یتاخو رملاوفو تعیبطلا هارو ام ب آر ن است ادافتع او هدف یرگید دا نقر
 ۵۳ و ۵۴ هحفصردهیلعهللا ناوضر ینيمخم ام |. دی امنیم رتخسارومکحم

 : دن امرفیم هرارسال ا فشک «



 _ ن آری اردمزیتونپیهریس ۰

 یاپسفن .هداد ناپجب یگرزب ناکت یسیط انغم باوغوم زیتهین ام»

 یلکبر اک یورز اهدرپملع یکیدزنهیت آردو هد اتف اهر امشهب نیید امرغآ

 زااراهنآ هبیرف راثآواپنآدیو اج یناگدنزو حاوراملاعودر ادیمرب
 راس اهدمو اهن آ قاف وگ تيتو نسل اتن ناگ تس اسم دف لییق
 . دنیچیمرب نأهج زا هشیمه یارب ار تی دامس اسا هنخیر هرثاد یو رب ارزیگنا تفگش

 ناپج ناهنرارسا ندرکراکشآ یارب یگرزب یاپمدق هزورم املع
 هک تابیفم هب عالطا « تامارک « تازجعم « تاداع قراوخ « هتشادرب

 کیدزنزورم املع ناپجرد تفریمر امشب اههناسف | *زج نویید امرظنرد

 اا ووا هکبع امر رج نک ت ایی یر ارت زلف نارتو تان او
 هک تسا یرومادنلابیمدوخب یزارفارسو دجو لامکاب نادباپورا حور

 « هجپل تحارصابهمیش نام ام اومالساربمخیپ نیازا لبق لاس ۱۳۰۰ رد

 ۰۰ دندرک نالعا ن اپجبهبشودیدرتیب
 : دنسیونیم ۱۳۵ هحفم رد سفن تفرعم ب اتکرد یلم آهداز نسداتساو

 نانچنآو دنهدیم ربخ هدنی آز ا و دننگیم بیفبر ابخاهک یناسکو ۶

 و دینیبیم هک یفاپباوخو ؟ تسا هنوگچددنویپیم موقو هبدن | هتفگ هک

 یاههتشرو فر اعمو قیاقحهمه نیاو ؟ تساهنوگچدب اییم ققمتروطن امه

 هداهلاقراخروم او تسا هدین اجنگ اجکردار نوگ انوگ لاکشاو حابشاومولع

 یسیط انفم ندرک باوخو. تساهنوگچ حوریبو حور یذرد فرصت لیبقزا

 و ؟دش ابیمهنوگچ ناگتشذگ حاورا اب اهناسنا طابتر او ؟ تساهنوگچ

 جیرشتولیلحتز | سپ هکدی یم ن ایم هبدروم نیاردرگیدر ایسب یاهلاوقس

 دورف تعیبط ءارو ام *هناتسآر برسهکدر ادن نیازج یاهراچ یداماپنآ

 ه.دروآ

 رصعرد لاعتمر اگدرورپ,: دسیونیم فر اعمل اهریادرد یدجودیرف

 هدوشک ام یورربملاعزا (جاور ار اضحاو یعونصم باوخ) ملعز !هچیردود ام

 هک تسا یحور یاراد ناسناهکنیا تابثا ياربودنیا لیالدو تسا

 « دزادرپب لقتسم تیل اعفو یگدنزهب ندبهب جایتحا نودبدن اوتیم

 ۰۰ دش ابیم ل اکشا یبو هدننکعن اق"الماک



 ۳ هدازیلو هم دقم

 یاههتشر رش هب , ناهجهدنیآو هتشذگم باتکرد یزاریشرازآیبداتسا
 نشور «یتاپهلت « مزیتهینام « مزیتونپیه لیبقزا یحورمولع فلتخم

 اههتشر نیاتایفیکو لحارمو تاجردو هتخادرپ ایورو ینیب ناهنو ینیب
 رب یبرجت و یسح لفالد یرسکیمولم نیاهکدندقتعمودناهداد حیضوتار

 ن اشیا . دسشایوم ینآرق ی اههتفگو هعیبط *ارو امملاعو حوردوجو
 تاسبثا هار شن ادو ملمزیگنا تفگش تفرشیپرثاردزورم ۱. : دنسیونیم

 نیرتگرنبارملع ناوتیموهدیدرگ ناسآ یفسلفو یملع لثاسمزا یرایسب

 « مزسیتهینام « مزیتونپیه «مزیتیرپسامولع. تسناد نید نابیتشپ

 لک قیدمتدروم اپنآ تیملعهکایورو ینیب ناپن«ینیب نشور«یتاپهلت
 هلقسم زا ینابیتشپهبرصع نیارد تساهتفرگرارق ناپج نادنمشناد

 ه.دناهدیناسر تابثاهبهبرجتو سحابارنآ هتفاتش حور یاقبو لالقتسا

 یکیژولونکتو یملع فلتخم یاههنیمزرددر اددصق ام تلم هکهزورم |
 فلتخمداصباهب میراودیم ا« دباب تسد یپجوت بل اج یاه تفرشیپ هب

 هددرگ لوذبم یدایز هجوتزین یحورمولعو یناسنامولع

 یسرربو یناور تشادهبهب نتخادرپ تیمه | هب هجوترگید فرطز |
 یعو ر یاهیناماسب ان«یناور یاههدقعابهزرابمو اههداوناخ تالکشم لح

 تیمها و شزرا« ناناوجونو ناناوج یاه یر اکهزب «هدننکداجیا لماوعو

 زا یدج *هدافتسا هبار ام و هدرک نشور ام یاربار یهور مولع هجوت بل اج
 . دی امنیم قیوشتمولع نیا یاه کینکت

 و مولع نیا شزراهجوتم دوخ یاههتفایو تایبرجت ساسارب ام
 یاص کینکتزا حیحص تروصب یدرفرگ | هکمیدقتعم و می |هدش اه کینکت

 یاه یتحار انو تالکش دوبدهاوخ رد اقدی امن هد افتسامولع نیا یلوصا

 . دزاسب لاعفوملاسصخش کیدوخز اودربب نیبزااردوخ یرکف

 کلمحیبستلم اهدوبوتریغرکذ سدقمامترد هک هزیکابرهوگ نآ یثوت

 کظنرچزا مشک ینوبزهکمن آهن نم ددرگم دارم ریفزا منز مهرب خرچ

 ۶٩ رویرهش - هدازیلودمص



 (باتک فلؤم یاهخساپ)

 ةسلج دنج رد هدش هئارا بلاطم و تالاوس زا تسا یاهدیزگ و هدیکچ دیآیم یپرد هچنآ

 .دوب هدیدرگ لیکشت رهش دنج رد نادنمهقالع توعد هب باتک راشتنا زا دعب هک خساپ و شسرپ

 هدش یراددوخ دناهدوب فلؤم صخش هب طوبرم میقتسم روطب هک یثاهباوج و تالاوس رک ذ زا

 .تسا

 ار مزیتونپیه یراصحنا ریغ و هدرتسگ و یمومع یلیخ یاهدربراک میهاوخب ام رگا :لاوس
 یراصحنا زا نم روظنم ؟میهد هئارا نآ یارب دیاب یفیرعت هچ امش رظن زا «میشاب هتشاد رظندم
 لباق یتحار هب دنوش هداد رارق مومع رایتخا رد رگا یتح هک تسا یصاصتخا یاهکینکن ندوب

 .دننک هدافتسا نآ زا دنناوتیم اهنآ ص اح نابحاص طقف و دنتسین هدافتسا

 دیاب راچا و میناوتيم نآ یصصخت طيح رد مزیتونپیه فیرعت رب هوالع «هلب :باوج

 رد یتقو هک تسا نیا امش روظنم .میهد هئارا نآ یارب زین یراصحنا ریغ و یمومع یفیرعت

 تسا هدش تیبثت زکر مت یعون ای یریذپ نیقلت زا یتلاح اثم مزیتونپیه میئوگب مزیتونپیه فیرعت

 ناوتیم هک یفیرعتًاقافتا .تسا هجوت لباقریغ و حضاوان مومع یارب بلاطم نیا یلمع دربراک
 یصصخت فیرعت زا رتنکمم و رتتحار درک فیصوت و هئارا مزیتونیه یمومع دربراک یارب

 ار مزیتونپیه یمومع و عیسو دربراک دشاب رارق رگ امدوخ صخش هاگ دید زا نم .تسا مزیتونپیه
 رتحضاو ات مهدیم طسب ار نآ هتبلا و ممانیم نتشیوخ یرگنزاب یارب یتیعقوم ارنآ «منک فیرعت



 ۲ ناریا رد مزیتونپیه ریس

 هنقویب ینهذ تیلاعف کی زا باوخ و یرادیب تلاح رد هرمزور یگ دنز نایرج رد ام :دوش

 و يسح حوطس زا هک يسح یاهکرحم یسررب و لیلحت زا یاهظحل ام نهذ ميرادروخرب
 اب ناسنا طابترا ؛دمع تمسق هک زین باوخ تلاح رد و دنامیمن زاب دنسریم زغم هب اههدنریگ

 و اهنآ ندرک بیکر ت و نتخیمآ و یرادیب ةرود رثاخذ و اههتخودنا اب نهذ ددرگ یم عطف طیحم

 هب یرگنزاب هنوگ ره تصرف رمتسم تیلاعف نیا .دوشیم مرگ رس ینغذ رثاخذ ةرابود رورم ای
 کیتونپیه ةسلح و مزیتونیه .دریگ یم ناسنا زا ار نورد یاهداضت و دوجوم لماوع و اهورین

 کیتونپیه هسلخ تحت اریز دهديم ناسنا هب ار یرگنزاب تصرف هک تسا یئاههار زا یکی

 نیگنس و کبس ار نآ و دش فوطعم تسه هک هجنآ هب و دیرب ار راکفا لسلست هتشررس ناوتیم

 .درک
 مزینونپیه هک یدارفا تاقوا یضعب دنیوگ یم هک تسا یتسرد فرح نیا نیا ایآ :لاوس

 ؟ دنوشیم رادیب لکشم اب دنیآیم یداع تلاح هب رید دنوشیم
 تسا نگمم هدمع تلع ود هللسم نیا و تسا هدش هدهاشم یلئاسم نینج تردنب :باوح

 «هسلخ رد هزوس نداد رارق زا دعب راک هزات یاهتسیئونپیه .تسیتونپیه ندوب دراوان -۱

 نآ زا یکی و دوشیم یئالکشم هب رجنم هک دنوشيم یگجاپتسد و یفیلکتيب راچد یعون هب

 .تسا یداع تلاح هب هژوس ريد تشگ زاب تالکشم

 نیاربانب ددرگيم زاب یداع تلاح هب رترید هژوس «اهیرامیب زا هک یدراوم رد -۲

 هب تبسن و علطم هزوس رد یرامیب هنوگ ره دوجو زا «مزیتونپیه هب مادقآ زا لبق دیاب تسیئونپیه

 یاهمسیناکم یخرب اهنیا رب هوالع .دشاب هتشاد ار شراک اب طبترم یاهیهاگ آ «اهیرامیب
 هک هچنآ دننام دوشیم اههژوس یریخأت و رید یرادیب ثعاب هک دنراد دوجو مه یناور هتخانشان

 نیا دش هتفگ هک روطنامه اما .تسا هدرک رک ذ مزیتونپیه یسانشناور باتک رد یسوواط یاقآ

 .دریگ یم رارق هجوت دروم تسه هک هچنآ زا شرب «نآ زا سرت لیلد هب و تسا ردان یلیخ تیعضو

 ؟تسه مه کانرطخ دیایب شیپ رگاتلاح نیا :لاوس

 مزینونپمه دشاب هتشاد تسا نکمم هک یاهیرامیب زا یخرب هب هجوت نودب درف رگا :باوج
 دراوم رد اما تسا ک انرطخ ردقچ تفگ ناوتیمن دنراد یبلق سوتک رافنا هک یناسک دننام دوش

 ` ردو درادن دوجو یرطخ چیه هک تفگ ناوتیم تیعطق اب (رامیپ یاههژوس دراوم زا ریغ) رگید
 یعیبط باوخ هب ار هژوس هسلخ ناوتيم ؛یرادیب مدع اب ههجاوم و یتلاح نانچ عوقو تروص
 دیوگ کرت ار لحم تسیتونپه نآ هک تسا نآ راک نیرتهب دشن رسیم راکنیا رگا درک لیدبت



 ناریا رد مزینونپیه ریس ۱۳

 الماک ای و تفر دهاوخ یعیبط بارخ هب ای وا دراذگ او دوخ لاح هب یتحار تیعضو رد ار هژوس و
 . دش دهاوخ رادیب

 ناتدوخ دشاب رارق رگا و دیراد لوبق رتشیب از مزه فیراعت ای فیرعت مادک :لاوس
 ؟تسیچ فیرعت نآ دیهد هئارا یفیرعت

 دنناوتیمن سوملمریغ و ینهذ میهافم .تسا ینهذ یتیفیک مزیتونپیه هک مينادیم :باوج
 مه هیاپ و ینیع مولع رد هک یفیراعت هکنیا زا رظنفرص) دنشاب یگشیمه و عماج فیرعت یاراد
 تاساسحا و تایحور «تالاح شوختسد درف کیتونپیه ذسلح رد ( دنباپیم رییغت دنوشیم هئارا

 تایفیک و تالاح همه نیا زا هزج دنچ ای کی هب ًابلاغ هدش هئارا فیراعت و دوشیم یعونتم

 ؛یلک فیراعت نم رظنب «دشاب لک یارب یفیرعت دناوتیمن زج کی فیصوت و .دننک یم هراشا

 زئاح ار یوسنارف کشزپ «ک وترش نوئل» یلک فیرعت لاثم ناونعب ,دنتسه رتلوبق لباق و رتهب
 باوخ «یرادیب تلاح هس زا دعب هسلخ هک تسا دقتعم «کو ترش» .مناد یم یریظنمک یاهشزرا

 یاراد هسلخ دیوگ یم هک تسا نآ رد فیرم نیا تیمها .تسا تایح مراهچ تلاح ءایور و

 اب ًالثم ,نآ یرهاظ یاهتهباشم دیابن و تسا یرادیب ای باوخ زا لفتسم یتایفیک و تیدوجوم
 .تسا یوسنارف رگید صصختم «هناژریپ» فیرعت رگید یلک فیرعت .دزاس هارمگ ار ام باوخ

 ریاس زا ناور یاهشنک او زا یحرب نآ رد هک تسا یتلاح مزیتونپیه ای هسلح هک تسا دقتعم وا

 دروم ریخا یاهلاس رد و ت تشاد مان «یتسسگ ةدیدپ» هیرظن نیا دوش یم ازحم نهذ یاهدرکلمع

 ار هبرظن نیا یئزج حالصا و فیصوت اب دراگلیه و تفرگ رارق ناسانشناور و نارگشهوژپ هجوت
 .تحخاس حرطم «نیون یتسسگ ةدیدپ» ناونع تحت

 ةلیسوب هدش داجیا تلاح و یعیبط باوخ نیب یهجوت لباق تافالتخا و تاهباشت ای آ:لاوس
 ؟ دراد دوجو مزیتونپیه

 توافتم تایفیک اب و هناگادج یتلاح کی ره هک تسا نآ ود ره یلک فالتخا :باوج

 درف یارب طیحم اب طابترا عطق زا یلکش مادک ره رد هک تسا نیا رد اهنآ دمع تهابش .تسا

 تحت هسلخ رد دوجوم طابترا عطق و تسا یمازلا باوخ رد دوجوم طابترا عطف اما دیآیم شیپ

 : نیا رگید فالتخا . دیآیم شیپ (مزیتونپیه دوخ رد) صخش دوخ ای تسیتونپیه تساوخ ریثأت

 ریثأت تحت رتشیب و هدش لرتنک تیلاعف نیا و تسا لاعف یمیبط باوخ رد نهذ هک تسا

 یشنیزگ نآ ریسم و تیلاعف عون و نهذ تیلاعف کیتونپیه هسلخ رد هکیلاح رد تسا هاگ ًادوخان

 رد یعیبط باوخ اب کیتونپیه هسلخ کاارتشا هجو کی .دریگ یم تروص تانیقلت تحت و تسا
 هک تسا نآ دراد دوجو هک یرگید فالتخا .دنتسه رگیدکی هب لیدبت لباق ود ره هک تسا نیا



 ۱ 3 نارپا رد مزیتوتپیه ریس

 درف ینعی دوریم نیب زا یطیحم یاهک رحم دورو اب یعیبط باوخ رد طیحم اب یسح طابترا مطق

 .تسین نینچ کیتونپیه هسلخ رد هکیلاح رد دنک یم رارقرب طابترا طیحم اب و هدش رادیب

 .تسین یعیبط زاین کی کیتونپیه هسلخ يلو تسا یعیبط زاین کی باوخ هکنیا رگید فالتخا
 اهنآ زا ثحب و دنتسه رتیصصخت هک دناد دوحو یرگید کارتشا و فالتخا دراوم

 . دبلطیم یرگید تیعقوم

 ؟ دراد مزیتونپیه رد هدمآ دوجوب تلاح اب یتهابش و طابترا مه ندید باوخ ای [:لاوس

 تیلاعف ندید باوخ هک تسا هدش تباث یعوضوم نیا میدرک هراشا هک روطنامه :باوج

 رارق ریثأت تحت ار ناسنا .کیتونپیه هسلخ زا لوبمانموس اجرد تائاقلا دننام اهباوخ و تسا نهذ

 تمسق ماهدیسر هجیتن نیا هب یصخش یاهیسررب و تاشیامزآ یرس کی ساسارب .دهديم
 ققحن دهاش یرادیب تلاح رد و دنیبیم باوخ رد هک یثداوح و اهارجام و ناسنا یاهباوخ مظعا
 یاهثداح امش یتقو هک ینعم نیا هب دنرادروخرب کیتونپیه تسپ مسیناکم یعون زا دوشیم اهنآ

 نکمم الاح دیوش هجاوم روک ذم هثداح اب یرادیب رد هک دیریذپیم ًاقیمع دینیبیم باوخ رد ار
 ندش یلمع تلع .دوش یلمع هدش هدید باوخ رد تروص اب فالتخا یرادقم اب هثداح تسا
 رد ار دوخ ینهذ مسجت یئاناوت ندید باوخ ماگنه هب ناسنا ًالوا هک تسا نآ یباوخ نینچ

 رگ لیلد نیمه هب دراگنایم یعقاو ًالماک ارثداوح هک یروطب دریگ یم راکب نآ دح نیرتالاب

 ثداوح نآ یعقاو تروص اب وا سرت و درد ساسحا دوش ترپ یدنلب زا ای دزوسب شاتسد
 ةلحرم رد هک دیشاب هتشاد هجوت .دشک یم دایرف دنلب یادص اب لیلد نیمه هب دنک یمن یقرف
 نآ مود تلع دنریگ یم رارق شریذپ دروم تروص نیمه هب تانیقلت کیتونپیه هسلخ لوبمانموس
 رادموهفم ینهذ ریواصت هتشر کی رد قرغ قیمع نانچ هک ینامز و باوخ رد ناسنا هک تسا

 هکنیا رد وا ینورد یناقلا دوخ لیلد نیمه هب و تسا هدیسر هداعلاقوف زکر مت کی هب تسا

 یگ دنریذپ و دراذگ یم یاج رب یاهداعلاقوف ریثأت تفاب دنهاوخ ققحت لومعم قبط شیاهباوخ
 هکنآ نودب رتهداس ترابعب دنک یم ادیپ هدش هدید باوخ رد ثداوح اب ینوربور یارب یدایز
 رد کیتونپیه تسپ مسیناکم درک راک نیاربانب .ددرگ یم ثداوح نآ قیقحت لابندب دشاب هاگآ
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 ! دنراد خسار داقتعا ناشیاهباوخ ققحت هب هک تسا قداص یدارفا دروم رد رتشیب «ندید باوخ

 نم .مینک هاگن اهباوخ هب هبناج کی ام هک دیدرگ دهاوخن ثعاب هلئسم نیا هک تسا یهیدب
 هدنام یاجرب میدق نادنمشناد و ناربمایپ زا هک باوخ یاهدامن میهافم و اهباوخ ریبعت هب ًاصخش

 .دنتسه قیقحت و هجوت نایاش تاریبعت نیا متسه لناق یدایز شزرا و مراد داقتعا

 ؟تسیچ نآ ت یهام و ؟تسا راوتسا یساسا و روحم هج رب مزیتونپمه امش دوخ رظنب :لاوس

 تفگ ناوتیم یرتشیب نانیمطا اب مزیتونپیه تبهام دروم رد هک هچنآ نم رظن زا :باوج

 قمع اب بسانتم هدش مزینونپیه درف ینمی دراد یسحارف یتیهام مزینونپیه تلاح هک تسا نیا
 یاهیئاناوت و سحارف دعب هب و هتفر رتارف نآ صتخم یاهورین و یسح دعب زا مزیتونپیه تاجرد

 . دباییم تسد نازیو

 ینوگ هطلاغم هب ار ام اریز منادیم هجیتنیب یرما ار زیئونپیه ساسا و روحم زا ندیسرپ

 یسررب کی یسانشناور یمامت یتح و مزیتونپیه دروم رد لک ام تسا هدیشک و دشک یم

 و راک کی ینیلاب يسانشناور هک روطنامه ًالثم یفسلف و ینهذ یسررب کی و میراد یبرجت
 هک روطنآ) برغ یاههاگشناد رد .دراد یلمع یاهدربراک و تسا یبرحت و یلمع یسررب

 یسانشناور یفسلف و ینهذ یسررب هک دراد دوجو ینیلاب یسانشناور ةقسلف کی ( دنیوگ یم

 دودحم روطب نآ جیاتن زا یخرب هک تسا یهیدب دوشیم لماش ار نآ یاهدربراک و ینیلاب

 رد یتقو ینهذ و یفسلف یاهیسررب نیا الاح .دوش هداد تلاخد ینیلاب یسانشناور رد دناوتیم

 ینوداج یاههبذاج اب و نیریش ثحابم تسا نکمم دنچ ره دوشیم لامعا مزیتونپیه دروم
 رد اساسا هک دنی ايم شیپ یثحایم و دماحنایم یئاهیئوگ هطلاغم هب تیاهن رد اما دیآ دوجوب

 ٌهلئسم نیمه .دنرادن دوحو الصا ینعی دنتسه روضح و هنیمز هنوگ ره دقاف ًاهاگ «مزبنونپیه

 اهتسینونپه ًاهاگ و یاهفرح یاهناوخ تسیتونپه نایم رد اما درادن دوجو ًالصا هک روحم
 .تسا یغاد هلئسم

 عناق روطنیمه و دیهدب نآ هب ینشور باوج امش مراودیما هک مراد یلاوس کی :لاوس
 یدم تقیرط ای «نذ» تقیرط دنیوگ یم هک میونشیم رتهب ترابع هب ای «میئوگ یم ام .هدننک

 ؟ دشاب تقیرط کی دناوتیم مزیتونپیه ای آهک تسا هدمآ شیپ نم یارب لاوس نیا «نشیت

 نشور ار نآ زا روظنم و هدرک هجوت تقیرط موهفم هب دیاب اجنیا رد امش «دینیبب :باوج

 و شور ةملک لداعم رد هاگ و دوریم راکب نید ای بهذم موهفم هب یهاگ تقیرط دیشاب هدرک
 .طیحم یازبارطضا لئاسم ربارب رد ناور و مسج هب نداد شمارآ یارب تسا یشور نآ زا روظنم

 تسا هدمآفلزم نیمه زا «نتشیوخ یاهراصح» باتک رد رتشیب تاحیضوت (1
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 ؟تسا ود نیا زا کیمادک امش رظن دروم تقیرط هک دینک نشور ناتدوخ یارب امش الاح

 . دیه دب باوج هلم تروص ود ره هب تشاد ناکما رگا امش :لاوس
 یاهلئسم دناوتیمن زگ ره مزیتونپیه دنادن هک تسا یسک رتمک لوا موهفم رد :باوج

 ینعی مزینونپیه هکنیا ًالصا و تسا تالوهجم زا رپ مزیتونپیه دینیبب دشاب هتشاد دوخ اب یداقتعا
 ندرب الاب یارب یشور دح زا دناوتیمن مه زاب دشابن لاوس ریز رگا یتح و تسا لاوس ریز ؟هچ

 رد شور کی اهنت مزینونپیه نیاربانب .دورب رثارف اهیرامیب زا یعنرب نامرد و هوقلاب یاهیئاناوت
 تسا یقیرط مزیتونپیه میئوگب هکنیا ینعی میربب راکب مود موهفم رد رگا اما .تسا رشب تسد

 نخس «ناسنا دوجو زا یضرم یاهتیساسح و اهداضت ندودز و یحور شمارآ بسک یارب

 یدم زا دنناوتیم دنراد هک ینید و بهذم ره زا رظنفرص اهناسنا هک مینادیم مياهتفگ یتسرد

 .دنیامن هدافتسا دوخ ۀیحور و اوق دیدجت یارب رگید یاهشور ای و «مزیتونپیه دوخ» ای نشیت
 باوخ تقو ره الاح .دننک یم هدافتسا هنازور یگتسخ عفر یارب یعیبط باوخ زا هک ررطنامه

 . دناوت یم مه مزینونپیه « دشاب (لوا موهفم هب) ناسنا تقیرط تسناوت یعیبط
 ؟ دراد مزبتونپیه رد یمهس هچ نیقلت :لاوس

 تسا هدوب نیا هشیمه ام (یرورض ریغ یتح و) یرورض نادنج هن یاهالقت زا یکی :باوج
 صخشم ًالماک یئاهروتک اف تروصب دنهدیم لکش ار هسلخ تلاح هک ار یلماوع مياهتساوخ هک
 هک تسا یهیدب و میئامن صخشم قیقد یلیخ ار مادک ره مهس و هدرک صخشم مه زا ازجم و

 دهاوخ رادروخرب ماود یب و یبسن رابتعا زا سوملمریغ روما و ناور و نهذ هزوح رد یراک ننیچ
 تاریثأت زا یدایز تمسق زین یسیطانغم ۀلایس هک دایز ردقنآ دراد یدایز مهس نیقلت اما .دوب

 (مزینهینام) یاهلایس یورین دوجو هب یاهزوس یتقو رتهداس ترابعب .تسا نيقلت نویدم ار دوخ
 دوخ اب هژوس «دشاب هتشادن دوجو ای دون هتفرگ راکب ًالصا یورین نینچ رگا یتح دراد داقتعا

 .دریگ یم رارق ریثأت تحت و دوریم هسلخ هب نآ ریثأت و دوجو دروم رد ینیقلت
 ؟ دراد دوجو مزیتهینام مان هب یئورین ایآ :لاوس

 تسا رتهبمرظنب ےک هدفتسا یاس یورین زا و هتشاذگ رنک رگا ار مزیت :پاوج

 مولع تایهیدب زا یاهلایس یورین دوجو .درادن دوجو نآ زا یبوخ ینهذ ةقباس ًارثکا نوج
 تسا تابثا لباق یملع دیدج یاهرازبا اب هزورما « یرتخا ای یلاثم دبلاک دوجو .تسا یسحارف

 سنج زا میئوگ یم یاهلایس یورین هک هچنآ دوشیمن راکنا رگید «ابیرقت ن «بوغ رد نآ دوجو و

 زا شیب مالسلاهیلع قداص ترضح .تسین نآ زج یزیچ اساسا و تسا یلاثم دبلاک نیمه صاح

 ماما .دناهتفگ نخس نآ دروم رد و هداد رارق دیئات دروم ار یلاثم دبلاک دوجو لبق لاس رازه
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 تلقل ةيارول» :دناهدومرف دوب هدرک لاوس یدبلاک نینچ زا هک یسک باوج رد مالسلاهیلع قداص
 .تسا یویند ندب نیا ینوگ یم ینیبب ارنآ رگا هک تسا نانچ یلاثم بلاق :ینعی «هنیمبوه وه
 اریز تسا یگتفرگ هام زا دعب هام عشعشت هیبش هک تسا شدوخ نوماریپ رد یاهلاه یاراد ناسنا

 .دوشیم رشتنم مسج فارطا رد شتامشهشت تسا نیزگیاج مسج رد هک یلاثم دیلاک

 تسیتونپه راک رد و دراد دوجو یدایز فالتخا مزیت هینام و مزیتونپیه نیب ایآ :لاوس

 ؟ دنراد هارمه هب یرتشیب تیقفوم اهنیا زا کیمادک

 یدنبهیمهس و اهروتک اف ةيزجت هک دنک یم تباث ام رب زورما هک یلیالد زا یکی :باوج

 و درک راک و دوجو هلئسم نیمه تسا لوبق لباق ريغ و یبسن یرما مزیتهینام و مزیتونپیه نیب
 قاتا شوگ نآ رد هک یصخش هب امش هک ینامز .تسا یلاثم دبلاک یریذپ ریثات و یراذگ ریثات

 دوريم صخش نآ فرط هب و هدش ادج امش نوماریپ ذلاه زا یرادقم دینک یم هجوت تسا هتسشن
 هشوگ نآ هک یصخش ۀلاه هب هدش ادج الاه و دوشیم میمرتورپ امش زا هدش ادج ۀلاه یاج ًاروف

 رگا دنکیم ریثأت وا هلاه رد دشاب موادم و دیدش و یوق رگا و دنک یم دروخرب تسا هتسشن

 وا دنک هاگن امش هب هک دیهاوخب نهذ رد ؛زکر مت اب و هدرک هاگن وا هب یسک رس تشپ زا امش

 . دش هداد حیضوت هک تسا یزیچ نامه هجوت و هاگن نیا تلع و مسیناکم و درک دهاوخ هاگن

 نیا هجوت .تسا هوس کی اب راک لوفشم هک دیریگب رظن رد ار تسیئونپیه رفن کی الاح
 فرطب یرتیوق و رتشیب یاهلایس یورین دشاب رتشیب ردق ره هژوسدرف هب و شراک هب تسیئونپیه
 وا راک نیاربانب تشاذگ دهاوخ ریثأت شایلاثم مسج رد ول یناسنا ۀلاه قیرط زا و هداتسرف وا

 یصخش هک تفرگ هدیدن دیابن یفرط زا .تسا مزیتهینام یورین ای یاهلایس یورین زا هاغتسا نامه
 ندب رد یاهلایس یورین راشتنا ؛دمع زک ارم رب یهاگ آ اب تسا یاهلایس یورین دوجو هب دقتعم هک

 .دیدرگ دهاوخ قفوم رتشیب و رتهب هژوس ندب رد یاهلایس یورین تفایرد ساسح زکارم زین و
 . دناهدش ماغدا مهرد «بلاغ روصت فالخرب اهنیا مینیب یم نیاربانب

 ؟ دیتسه لئاق کیتونپیه هسلخ یارب یاهشیر و هاشنم هچ :لاوس

 الصا کیتونپه هسلخ .دریگب ناتهدنخ دیاش هک میوگیم ناتیارب یزیچ نم :باوج
 وا صاخ کاردا و تینهذ و ناسنا اب هک تسا یتلاح کی یلک روطب «هسلخ .درادن ءاشنم

 ؛اههدیدپ ءاهشور دروم رد ًاساسا ار یبای ءاشنم و ار هاشنم ةملک .تسا هتسبمه و طوبرم

 رشب تسد هب یصعخشم خیرات زا و دناهتشادن دوجو هک ميربيم راکب یلئاسم مامت و میانص

 «کاردا هک روطنامه تسا هتشاد دوحو هشیمه هسلخ هکیلاح رد .دناهدش عارتخا اب و فثک

 یاهلداعم زا یکی .میهد طسب ار بلطم رتشیب دیهد هزاحا .هتشاد دوحو ناحیه و هفطاع و ساسحا
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 یتلاح هب دوشیم یتمظع ای یئابیز هتفیش و بوذجم هک ینامز ناسنا و تسا هبذج ةملک ءهسلخ
 یارب میناوت یمن هک تسا یهیدب .دنیوگ یم هبذج نآ هب هک دوشیم راچد «ندش دوخیب دوخ» زا

 دناوتیمن هک تسا یاهنوگب ناسنا یکاردا نامزاس مینک نییعت یئاشنم یئابیز زا ناسنا کرد

 رد ناسنا یاهرایعم زا رظنفرص .دوشن لئاق شناک اردا و تادهاشم تیفیک رد یتوافت چیه

 رگا و دنزيم « دنیاشوحان» و «دنیاشوخ» یاهبسج رب دوخ تاک اردا هب «فلتخم یاههرود

 زا رگید لکش .دوشیم هبذج و یشوخرس راچد دشاب دیدش شتاکاردا دنیاشوخ تروص

 و یگنگ یعون راچد ناسنا دیدش ناجیه و سرت طیارش رد .منزیم لاثم ار کیتونپیه تالاح
 ۀسلخ ار نآ هزورما هک دیآیم شیپ یراتفر و یرکف ءالخ تلاح کی دوشیم گا دش بوکخیم

 .تسین یخیرات ءاشنم یاراد مه سرت هک تسا یهیدب .دنیوگ یم مه یفنم

 یئاهتردق یاراد منک یم ساسحا اهتقو یضعب .مراد یدایز هقالع مزیتونپیه هب نم :لاوس

 روطچ ًالوا هک دینک یئامنهار ارم امش .مناوخب ار نارگید راکفا مناوتیم منک یم رکف ًالثم متسه

 هچ و ؟میامن تیوقت روطچ ار مدوخ یرکف تردق هکنیا رگید و مریگب دای ار مزینونپیه
 ؟مینیبب دیاب یئاهسالک

 ناتیناوجون یاضتقم هب و دشابن ناندنیاشوخ دیاش مراد امش یارب نم هک یاهیصوت :باوج

 ةنيمز لیلد هب ًالوا هک تسا نیا امش یارب نم ةيصوت .دیرپسب نهذ هب یدب ۀرطاخ نم زا دیاش
 لئاسم نیا رد مدق ًالصا هاگشناد حطس زا لبق لئاسم هنوگنیا رد ینهذ یهارمگ یارب دعاسم

 هطبار نیا رد یئاهسالک ای یمزیتونپیه صخش ای عجرم چیه هب هک منک یمن هیصوت نم و دیراذگن

 تانیرمت و شزرو هار زا ناتدوخ شرورپ هب هک تسا نیا امش هب نم هیصوت .دیئامن هعجارم
 لامتحا هب دیدش هاگشناد دراو امش یتقو .دیزادرپب (دنرادن مه سالک هب یزاین هک ) سکالیر

 و دوب دهاوخن (یسانشناور ارف لئاسم و مزیتونپیه عضو) تسا هتفشآ نالا هک هنوگنآ عضو دایز

 امش هک یرنه نیرتگ ر زب زورما .دینک هدافتسا مه صصختم صاخشا و عجارم زا دیناوتیم امش

 هک تسا نیا دیهد رارق هافتسا دروم ار نآهرمث شزرا هدنیآ رد و دیهد ناشن ناتدوح زا دیناوتیم

 مواقم «هریغ و یناوخ رکف و مزیتونپیه یریگ دای یاههسوسو لباقم رد و دیسرب دوخ سورد هب

 . دیشاب
 یاهتردق یاراد دننک یم ساسحا هک مراد یناسک ۀمه هب یرگید مهم هیصوت نم و

 «حاورا اب طابترا ندرک رارقرب ساسحا هک دنشاب هتشاد هجوت دیاب نانیا دنتسه یصاخ یسحارف

 رد دشاب یئاناوت کی تسا نکمم هک ردقنامه نارگید رد ذوفن ای نارگید راکفا ندناوخ

 هلئسم ود نیا رهاوظ نیاربانب .دشاب یناور بیس کی زا یاهناشن ای بیسآ کی دناوتیم یدراوم
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 قیفد شیامزآ دروم دیاب صاخشا نیا .دنوش هتفرگ هابتشا تسا نکمم و تسا مه هیبش رایسب
 .دنزاسن لکشم راجد ار دوخ ات دنریگ رارق

 دننام یئاههتشر يسرد دراوم وزج مزیتونپیه هک تسیچ لکشم امش رظنب :لاوس
 ؟ دریگ یمن رارق یکشزپناور و یکشزپ «یسانشناور

 هزاجا« دروم نیا رد مدوخ رظن زاربا زا لبق نم .تسا مزیتونپیه دوخ يساسا لکشم :باوج
 هدوب مأوت دنت تاساسحا اب ارثکا یلاوس نینچ هب ام یاهباوج هک میوگب و منک زاب زتنارپ دیهد
 نودب و یتاساسحا ییاوج درک لح ندش یتاساسحا اب ناوتيمن ًالصا ار هلئسم نیا .تسا
 دیاب هتشر ار نیا ام» «...هاگشناد رد هتشر نیا دیابن ارج» :تسا یباوج نینچ یقطنم یانبریز

 هک تسا نیا نم یصخش رظن .« دننک نانچ دیاب ام یاههاگشناد و یلاع شزومآ و مینک نینچ

 اب منک یم رکف نم و تسا یساسا لکشم هدش هئارا نآ زا هک یروصت و دید نیا اب مزیتونپیه
 دهاوخن یرثا یفنم راثآ زج نوچ دوش هاگشناد دراو دیابن اساسا تسا هتشاد نونک ات هک یتیعضو

 تسا یاهناک دوک یتح و هدیجنسن نخس اههاگشناد هب هتشر نیا دورو زا یرادفرط زورما .تشاد

 .دنراد یهاگ آهلئسم نیا زا طبترم یاههتشر رد یملع تاماقم ًانیقب و

 دوخب یملع دیدج گنر دوش هاگشناد دراو هتشر نيا رگا دینک یمن رکف امش ایآ :لاوس
 شا عضو هدشن حرطم هاگشناد رد هتشر نیا هک ینامز ات هک تسا نیا نم روظنم ؟تفرگ دهاوخ

 ؟تسین روطنیا امش رظنب دوشیم حالصا رورم هب هک تسا هاگشناد رد اما دوب دهاوخ روطنیمه

 دیئایب .دیرادن هجوت چیه هیاپ و یساسا لئاسم هب امش اما .تسا روطنیمه ارج :باوح

 رد «دشاب یسرد یاهدحاو وزج مزیتونپیه ادرف زا هک هدش بیوصت یرادا رظن زا مینک ضرف
 .تفرگ دهاوخ هدهع رب ار سیردت ذفیيظو یصصخت رایعم هچ اب و یسردم و مجرم مادک لمع
 رکنم نم هک دیشاب هتشاد هجوت ؟میراد هنیمز نیا رد داتسا و سردم ًالصا ؟ دراد دوجو ینوگلا هج

 قرف یلیخ مزیتونپیه داتسا و سردم اب تسیتونپیه اما متسین نایعدم و اهتسیتونپیه یثاناوت

 مزیتونپیه یعدم ای تسیتونپیه درف زا ناوتیمن مينيبیم مینک هسیاقم ار اهنیا رگا هک ردقنآ دراد
 رد هدافتسا یارب و دنراد دوجو زورما هک یصاخشا .دومن هدافتسا هاگشناد سردم ناونعب

 یناسک ای و دنام دنهاوخ زاب هتشر نیا یلمع سیردن زا هک دنتسه یناسک ای دنتسه سرتسد
 یھت و یلاخ و داتسیا دنهاوخ سپیلاتاک هژوس ةنیس رب (رثکادح) هسلج هس رد هک دنتسه
 چیه ًابیرقت ناشدادعت دنشاب هتشاد ار یهاگشناد ةویش هب سیردت ناوت هک یصاخشا .دش دنهاوخ

 . دیايم باسح هب

 رد مزیتونپیه یمسر سیردت عناوم نتشادرب نایم زا یارب یعورش ةطقن هچ امش رظنب :لاوس
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 ؟دراد دوجو یلاع شزومآ زکارم
 نیرتیلمع دیاش و لح هار اهنت هک تسا نیا دشاب طلغ دیاش هک نم یصخش رظن :باوج

 دیئات و هجوت دروم نآ یاهدربراک و مزیتونپیه هک دنوش نیا فوطعم اهورین هک تسا نیا لح هار

 یسانشناور دیتاسا یوس زا شریذپ نیا رگا و .دریگ رارق یسانشناور دیتاسا و ناساتشناور
 .درک مهارف یدعاسم ۀنیمز ناوتیم هطوبرم یاههرود رد اهنآ هب صصخت نداد اب دریگ تروص

 ینعی ؟ دنتسه و هدوب یفنم یاهدرکلمع یاراد اهتسینوتپیه دینک یمن رکف تاپ آ:لاوص

 ؟مزیتونپیه زا مدرم هب هاگ دید هئارا رد و هطبار نیمه رد

 دارفا طسوت و فلتخم ءاحنا هب یفنم یاهدرکلمع نیا و تسا روطنیمه ارج :باوج

 یاراد هک یهورگ هب ندز هبرض یارب یزیواتسد هلئسم نیا زا دیابن اما دناهدش هتفگ فلتخم
 یفرعم یگنهرف و یعامتجا یاهاضاقت لول اریز .دوش هدافتسا دناهدوب بسانمان درکلمع

 نارگاشامت ار اهلاس نآ یشیامن یاههمانرب رتهداس ترابعب دندرک یم تیاده ار مزیتونپیه

 هن و تشاد عقوت شایاناوت ةزادنا هب دیاب سک ره زا یفرط زا و .تسیتونپه هن و ددتشونیم
 .دریگ رارق هلمح دروم یسک تسین رارق نیارباتب .رتشیب

 و دنتسناوتیم اهتسینونپیه رتشیب هک یفنم درکلمع کی و مهم یلیخ الثسم کی

 تسیتونپیه .تسا مدرم ةماع اب هدرکلیصحت هقبط یرادنپ ناسکی دننکن تردایم نآ هب دنناوتیم
 و هچوک مدرم زا یهورگ ای کی یگ دزتفگش ثعاب هچنآ هک دهد تیمها هلئسم نیا هب دیاب
 یشنم گر زب هدقع یاضرا و یبیرف مدرم زج تسا نکمم سانشناور کی یارب دوشیم رازاب

 حطس هب هجوت اب دارفا یاهیریگ هجیتن و اهطابنتسا هک تسا یهیدب .دشابن یزیچ تسیتونپه
 .تسا توافتم ناشیلیصحت و یگنهرف

 ؟ دوش تردف مهوت راچد تسا نکمم تسیتونیه هک دیریذپ یم امش ایآ:لاوس
 زا "«نیون یملع مزیتونپیها» مان اب شدوخ پاتک رد «تورش دراجیر رتک د» :پاوج

 هدافتسا هژوس رد ریثأت یارب یسحارف یرکف یئاناوت هنوگ ره در یارب تردق مهوت حالطصا
 زورب ناتروظنم رگا اما .تسا دودرم نم رظنب «دینک یم لاوس رگا موهفم نیا رد .تسا هدرک

 و) تسینونپیه هک مدقتعم «تسا (نآ یوغل ینعم رد) تردق مهوت و ینیب گرزب دوخ یعون

 ره .دنوش قرغ نآ رد هشيمه یارب تسا نکمم مه یخرب و دنوشیم نآ راچد (اهناوج ًارثکا
 ًامومع و صاخ مقاوم رد هک تفگ دهاوخ امش هب دشاب هتشاد فارتعا تعاجش هک یتسیتونپیه

 تسیئونپیه نورد رد یئورین و هسوسو (یشیامن تاسلج هژیوب) زیمآ تیقفوم تاسلج زا دعب
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 یور دوجوم نیرتصقنیب و نیرتدنمتردق هک دیامن دعاقتم ار وا دنک یم یعس و دشوجیم
 .تسا نیمز

 ؟دوشیم هتشادنپ مهوت و تسا یعقاو دیاش ؟هچ دشاب یعقاو تردق نیا رگا:لاوس

 و دوحو زاربا یارب و دراد دوجو یمقاو تردق دشاب یمقاو تردق دناوتیمن هن :باوج

 هب ار شدوخ دعاسم تصرف رد دنک یمن یعس و دنک یمن شورخ و شوج شدرجو ندنالوبق
 هدیئاز رگشامت یگ دزتفگش و شیامن نس و ثداوح اب یعقاو تردق .دنک لیمحت درف

 دروم یمزیتوپیه شیامن زا دعب هک یتسیتونپیه دینادب هک دشاب بلاج ناتیارب دیاش .دوشیمن
 دیدش و یرق نانچ مزیتونپه نیا دوشیم مزیتونپیه اهنآ طسون ؛ دریگ یم رارق نیسحت و قیوشت
 .دریگ رارق نآ ریثأت تحت اههتفه و اهزور تسیتونپیه دیاش هک تسا

 ؟تسیچ امش رظن زا ؛مزینونیه ؛دودحم رد زیچ نیرتزیگنا تفگش :لاوس

 اب و هسیاقم رد و تسا یزیگناتفگش تلاح مزیتونپیه ینعی «هدیدپ نیا دوخ :باوج
 یرامشیب بیاحع و تالوهحم یاراد یلک روطب تلاح نیا .تسا یبیحع تلاح یرادیب تلاح

 و جراح ناسنا کاردا ةزوح زا هک دننک یم ادیپ طابترا یروما اب مه و دناهیجوت لباق مه هک تسا

 .دنتسه ناسنا لیلحت و هیزجت یئاناوت یارو

 رظن زا .تسا هدوشگ ان رارسا و بیاجع زا رپ تایح تالاح و اههبنج مامت اهنیا رب هوالع و

 نامدوح هراب رد و مینک تک رح «مینیبب «میونشب میناوتیم ام هک تسا نیا اهزیچ نیرتبیجع نم
 رکفت هراب رد یتح و مینک رکف نامتارکفت هراب رد هکنیا رتبیجع و ميزادرپب رکفت هب یزیچ ای
 یگنوگچ ؟تسین زیگنارارسا هک تسا یزیچ هچ یتسار و .مینک رکف مه نامتارکفت یور رب
 ناسنا یئوجرارسا .تسا رارسا و بیاجع نیرتهدیشوپ زا کاردا یئاناوت سفن و ناسنا تاک اردا

 تایح رد زیچ همه .تسا رارسا و بیاجع زا دوخ «رارسا فشک یارب ناسنا یگنشت و شالت و
 لثم یئاههدیدپ رد طقف ام هنافسأتم اما .دراد رارق بیاجع و رارسا زا یاهلاه رد ام یتیمز

 .میدرگ یم بیاجع لابندب یتخانشناور ارف یاههدیدپ ریاس و رکف طابترا و مزیتونپیه
 ؟ دیراد یرظن هچ مزیتونپیه ینامرد یاهدربراک دروم رد :لاوس

 نامرد یعون دشاب هک یاهنیمز ره رد مزیتونپیه زا تبثم هدافتسا منک یم رکف نم :باوج
 هدش هتنگ یفاک دح هب دنتسه نامرد لباق مزیتونپیه اب یناهیرامیب هچ هکنیا دروم رد .تسا

 یاهشزرا دوش فوطعم ینامرد روما و نامرد هب رتشیب یلک روطب مزیتونپیه رگا اما .تسا

 اب نامرد دروم رد یطارفا هیرظن هنوگ ره رگید فرط زا .دش دهاوخ هدید نآ رد یرتالاب

 نآ یناراک هب دیدرت و مزیتونپیه زا یدرسلد ثعاب دوش هجاوم تسکش اب لمع رد رگا مزینونپیه
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 ریغا یاهلاس رد هک تسا نیا 'یپارتونپه دروم رد هجو بلا ایکن کی .دیدرگ دهارش
 یداح یاهیرامیب رد مزیتونپیه یریگر اکب هب یاهدرتسگ شیارگ اکیرما رد ناکشزپ زا یهورگ

 شور .دناهدرک شرازگ یزیگناتریح جیاتن و دراوم هنیمز نی رد و دناهداد ناشن ناطرس دننام
 درف نهذ زا یرامیب ۀنیمز ندودز یارب تبثم ینهذ ریواصت زا هک تسا تروص نیا هب نانآ راک

 داجیا عیرس یدوبهب یعون هب یبایتسد و یتمالس یارب یاهنیمز نآ یاج هب و دننک يم هدافتسا
 . دنرب یم مان یشهج یافش ناونع تحت نآ زا هک دننک یم

 دح هج ات ؟ دنراد دوحو رگا؟دنراد دوحو دارفا یریذپزونپیه یارب یناهرایعم ایآ ؛لاوس

 ؟ دنتسه دانتسا و دامتعا لباق

 نانجمه دارفا یریذپزونپیه ندوب تواقتم للع و دنتسه دایز رایسب اهرایعم :باوج
 نم رظنب دنرادن دوجو يعطق یاهرایعم و دنتسه یبسن ًارثکا «لمع رد اهرایعم تسا هتخانشان

 «سنح «نس : زا دننرابع هک تفگ نخس ناوتیم هدمع لماع جنپ زا یریذپهسلح رایعم دروم رد

 هب ناناوج و ناناوجون و ناک دوک هک تفگ ناوتیم یلک روطب نس دروم رد .جازم «تینهذ «لغش

 سوکعم تبسن نس شیازفا اب دعب هب لهچ نینس زا .دنتسه یئالاب یری ذپزونپیه یاراد بیترت
 هک تسا قداص ینامز رایعم نیا هک تسا یهیدب .دباپیم شهاک یریذپزونیه ینعی دوشیم

 و رتدوز دعتسم ۀلاس ۷۰ صخش اریز تسین نینچ هک میریگب ناسکی ار دارفا مامت یریذپهسلخ
 رتریذپهسلخ نانز ,سنح دروم رد .دوریم هسلخ هب دهعتسم ريغ هلاس ۱۸ درف زا رتقیمع

 دراد موادم زکر مت هب جایتحا ناشراک ای دنراد یرارکت راک «یلغش رظن زا هک صاعخشا .دنتسه

 قشاع رتعیرس و دنراد یرنه تینهذ هک یصاخشا «تینهذ رظن زا .دنتسه رتدمتسم هسلخ یارب

 یریذپهسلخ زین ساسح و ربصیب و جازم یبصع دارفا و .دنتسه رتریذپهسلخ دنوشیم
 زا هک دنتسه یثحب لباق للع یاراد اهروتک اف نیا زا مادک ره . دنهدیم ناشن دوخ زا یرتشیب

 .تسا نوریب تقو الصوح

 ناریا رد ار مزیتونپیه ریس و یریگ لکش یعامتجا یاههنیمز و عناوم هب هجوت اب :لاوس
 ؟تسا هدوب یمیبط و بسانم نآ ریس ایآ ؟ دینادیم هنوگچ

 نالاو هدوبن بسانم اما تسا هدوب یعیبط الماک ناریا رد مزیتونپیه ریس نم رظن زا :باوج
 زا رظن فرص یاهدیدپ ره .تسا هدوب یعیبط مزیتونپیه ریس ارچ هک مهد یم حیضوت .تسین مه

 گنهرف ریثأت تحت دوشیم دراو توافتم گنهرف اب یاهعماج هب یتقو شدوخ صاح تیفیک
 هدیشک نآ یور رب نابزیم گنهرف زا یگنر رتهداس ترابعب دهدیم لکش رییغث نابزیم

1( Hypnothrapy 
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 هدش دراو یناسک هچ یارب و یناسک هچ تسد هب دیدج ةدیدپ نیا هکنیا هب هجوت اب الاح .دوشیم

 یتح و هنحص یاهشیامن اب ام روشک رد مزیتونپیه دوب دهاوخ توافتم لیدبت و ریغت نیا دشاب
 !.تسا هدش یقرعم یلمجت یاهینامهیم و یسورع نشج یتح و ینیشنبش و نابایخ و هچوک
 یعیبط ریغ زیچ نیاربانب .تسین راوشد دایز اهیفرعم هنوگنیا یگنهرف گنر صیخشت سپ
 تساهلاس اریز تسا هدوبن بسانم نآ یریگر اکب و مزیتونپیه ریس هنافسأتم اما تسا هتشادن دوجو

 هب چیه زا رتمک مياهتفرگ مه رگا و مياهتفرگن یلمع ۀرهب چیه نآ زا ام و دوشیم یفرعم هک
 .دیایم باسح

 ؟ دیتسه قفاوم یشیامن مزیتونپیه اب :لاوس
 هچ یارب شیامن دنک یم قرف شیامن اب شیامن .مقفاوم هلب یطیارش تحت :باوج

 هچ ةلیسوب شیامن روطنیمه و ؟یجیاتن هچ اب شیامن و ؟یروظنم هچ هب شیامن و ؟یناسک
 ؟یلمع ةیاپ و تردق هچ اب و ؟یتسیتونپیه

 دوشیم هدید مزیتونپیه هلمج نآ زا و یئارگ نورد هدب یاهدنیازف شیارگ زورما :لاوس
 ؟ دینادیم هچ رد ار یتاشیارگ نینچ ۀدننک داجیا لماوع امش

 نآ هب یعامتجا طیارش و لماوع اما .تسا هتشاد دوجو هشیمه یئارگنورد هتبلا :باوج
 و نورد هب شیارگ لماع نیرتدیدش و لماع نیرتمهم مدقتعم نم .تسا هدیشخب فعض و تدش
 یگ دنز رد تسکش «نآ زا دعب تسا «رارسا» هب ناسنا یناذ شیارگ مزیتونپیه و ینورد مولع

 نورد هب یطارفا شیارگ هک تسا یهیدب .منادیم نورد هب شیارگ رد یمهم لماع ار یعامتجا
 لباق ضراوع هنوگنیا هک مدقتعم نم اما تسا یرایسب هنوگ رامیب ضراوع و تارضم یاراد
 .دنتسه یعامتجا دسافم زا رت لمحت

 ؟ دشاب یعامتجا دسافم زا یریگشیپ لیاسو زا یکی دناوتيم یئارگنورد ینعی :لاوس

 اهنآ هب ندولآ تسد ای دسافم هب رکفت یارب یتصرف و شزيگنا رگنورد «هلب :باوج

 اب اج همه رد هدرک نآ هب هتسباو ار دوخ تینهذ و ار دوخ ارگنورد درف هک یزیچ .دباییمن

 هب ندیسر یارب وا .تسین یاهلصاف شاصاخ یشوعخلد و وا نیب و تسا یسرتسد لباق و تسوا

 .دنک یمن یشالت دنرب یم مه تقو هک «شدوخ زا نوریب هب هتسباو تاذل

 و ؟ دوشیم رارقرب بولغم و بلاغ هطبار هدنوش مزیتونپیه و هدننک مزیتونپیه نیب ایآ:لاوس
 ؟تسا رادروخرب لاعفنا زا هزوس

 ثعاب و دوب هداد وا دروخ هب زوم ناونع هب ار یچیوه و هدرک مزینونپه ار یدرف ینیشنبش کی رد یتسیتونپه مدنیش نم (1
 .دندوب هدز فک تسبتونیه یارب هقیقد هس زا رتشیب راضح مه رخآ رد و دوب هدش نانامهیم حیرفت و یداش
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 ...تسا رادروخرب یگ دنریذپ یعون زا هژوس «هلب :باوج
 ؟تسا رادروخرب تیصخش فعض و یلاعفنا تلاح زاهزوس ینعی :لاوس

 رد تیصخش هملک یریگراکب ًالوصا .تسین تیصخش فعض نامه لاعفنا :باوج

 دياب مه ًاتعیبط و تسا رادروخرب یگدنریذپ و لاعفنا یعو زا هژوس .تسین تسرد درومنیا

 لامک اب شدوخ سپ تسا دنمزاین یمزیئونپیه تامدح هب هک تسا یسک هژوس اریز .دشاب نینچ
 نیا اب بخ .دیامن فرطرب ار وا لکشم دناوتب تسیتونپیه ات تسا کیتونپیه ةسلخ ناهاوخ لیم
 دشابن لعفنم دشاب رارق رگا دشاب هتشادن لاعفنا و یگ دنریذپ هژوس هک دراد یموهفم ایآ حیضوت

 و دیابن ار یگ دنریذپ نیا اما .تسا راوتسا یلیلد و ساسا هچ رب پارتونپیه هب وا ةمجارم ًاساسا
 دعب و ؟تسیچ تیصخش هک مینادب دیاب اساسا .تسناد طبترم تیصخش فعض اب ناوتیمن

 میریگب رظن رد رگا ار داتعم اب هدرسفا درف کی .هچ ينمي تیصخش فعض میئوگب میناوتب
 و داتعم مه رگا اهنیا الاح .دهدیم لیکشت ار وا تیصخش زا یتمسق دایتعا ای یرامیب مينيبیم
 ضیرم درف دنام دنهاوخ داتعم و ضیرم دبا ات هک دنشاب هتشادن یگ دنریذپ مه و دنشاب ضیرم
 رس وا یاههیصوت و تاروتسد ربارب رد دنک یم تفایرد یاهخسن یمومع کشزپ کی زا هک
 ؟ دراد تیصخش فعض درف نیا ایآ.تسا یگ دنریذپ و لاعفنا یعون نیا و دروآیم دورف میلست

 ؟ دراد دوجو یک انرطخ هلئسم مزیتونپیه رد ایآ:لاوس

 ةسلج دنچ زا دعب دارفا ندش ریذپنیقلت رطخ نیرتگر زب نم رظن زا «هلب :باوج
 و مزیتونپیه تاسلج زا دعب دیاب یناسنا قالخا هب دنبیاپ تسیتونپیه ره .تسا یمزیتونپیه

 . دیامن هنیسک او یطیحم تانیقلت زا یری ذپریثأت ربارب رد هسلج کی یط رد ار درف «فده لوصح
 ؟ دنشاب دیاب یدارفا هنوگج امش رظن زا اهتسیتونپیه :لاوس

 هاگن صصخت و هفرح ناونع هب مزیتونپیه هب تسیتونپه هک تسیفاک نم رظن زا :باوج
 تسینونپیه یارب .رگید یاهناسنا زا وا ؛دننک عیفر و هدننک زیامتم و تلیضف ناونعب هن و دنک

 دتفین یگتشگمگ یداو رد تسا یلومعم یناسنا هک دنک یروآدای ررکم دوخ هب هک تسا بجاو
 .دیامنن تیعقاو اب قباطم یاهرایعم نیشناج ار دولآ مهر و ساسایب ینهذ یاهرایعم و

 ؟یدام و یمسج ای دیناد یم یحور یاهدیدپ ار مزیتونپیه :لاوس

 ثحب دروم مادم و تسا تالاوس نیرتهدش هتخانش و نیرتحرطم هلمج زا لاوس نیا :باوج
 ساسا و هیاپ نودب و تسا یفسلف تالاوس نآ کلس زا لاوس نیا نم رظن زا .تسا هتفرگ رارق
 یئاهتلاح و هدنز ناسنا دروم رد مسج و حور ندرک ازجم اساسا .تسا هتفرگ لکش یلوبق لباق

 مه یدامریغ و یدام یریگر اکب و .تسا زیمآ هطلاخم یاهلئسم دیآیم شیپ هدنز ناسنا یارب هک
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 هوالع و دوشیم لوحت شوختسد تسا هدام هک ناسنا مسج اریز تسین تسرد مزینونپیه دروم رد
 دهاوخ نوگ رگ د ار یدام ریغ و یدام یاهرایعم هدنیآ رد «یسانشناو رارف رد تاقیقحت نآ رب

 .تخاس

 زس مزیتونپیه زا ناوتیم ایآ ؟تسیچ مزیتونپیه زا هدافتسا ؤس دروم رد امش رظن :لاوس
 ؟د رک هدافتسا

 و تاقیقحت مه و ناوتیمن مه و درک هدافتسا وس مزیتونپیه زا ناوتیم هلب :باوج
 قوف لاوس هب هدش هداد یاهخساپ هک تسا هدناشک یرگید یریگ هجیتن هب ارم یصخش یاهیسررب

 رظن دیهد هزاجا لوا .دربیم لاوس ریز ار لاوس نیا دوخ دوجو و دنک یم لطاب و ضقن امامت ار
 یسررب دروم هدافتسا ؤس ناکما دروم رد اهنآ ذیرظن نیرتدیدج و نیرخآ مقاو رد و ناصصختم
 هب هژوس نتشاداو ناکما شریذپ زا اند یاهتسیتونپیه قافتا هب بیرق تیرثکا .میهد رارق

 نتسناد و فشک و دندشیم یاهلئسم نمنج رکتم یلک هب و دندزيم زابرس ژس لامعا و اهراک

 و بوخ یمومع دید مه یروطنیمه هک میناد یم تسین راوشد دایز یاهنالوجع راکنا نینچ تلع
 یاهتسیئونپیه «هدافتسا ؤس ناکما دییأت اب و درادن دوجو مزینونپیه دروم رد یاهدنک دیأت

 رد یرطخ نینچ دوجو مغریلع دنریگ یم رارق یدب رایسب تیعضو رد یلغش رظن زا یاهفرح
 هک دنرب ذپب ار هللسم نیا اهتسیتونپیه تیرثکا دندش ثعاب ینیع لیالد و دهاوش «ریخا یاهلاس

 دناوت یم «هسلخ تلاح رد میقتسم روطب زین و کیتونپیه تسپ تانیقلت تحت هدش مزیتونپیه درف
 نونکا و دندومن در ارهدافتسا وس ناکما مه زاب دوجو نیا اب .دوش هتشاداو ؤس لامعا و اهراک هب

 فالح و زس لامعا هب تسد کیتونپیه هسلخ رد هک یصخش هک تسا مکاح ایند رد رظن نیا

 یگ دنز رد نوچ و تسا قالخا فالح و ؤس تان یاراد دوخ نطاب و ریمض قمع رد دنزيم

 ینورد یفنم یاهیگژیو دناوتیمن یقالخا و یگنهرف «یعامتحا یاهتیدودحم هباتب هرمزور

 ساسحا ار ینوریب یاهتیدودحم درف هک کیتونپیه هسلخ رد دیامن یلمع اراکشآ ار شدوخ

 و تسا راک فالع ًاناذ یدرف نینچ نیاربانب دزاسیم یلمع ار یفنم یاهیگژیو نیا دنک یمن
 ار شدوخ ینورد تاین یعامتحا دعاسم طیارش رد دنزن فالخ هب تسد مه مزیتونپیه تحت رگا

 تسرد هک یدوجو اب یریگ هجیتن و هیرظن نیا هک مهدیم حیضوت نم "تخاس دهاوخ یلمع
 .تسا یاهدوهیب لیلد و دراد یدامتعا لباقریغ و تسُس ساسا« دی آیم رظنب

 یاراد یصخش هک میمهفب میناوتیم اجک زا ام هک دوش هداد خساپ لاوس نیا هب دیاب لوا

 نانیمطا اب میناوتیم ایآ.میراد تسد رد یدامتعا لباق رایعم هچ ؟هن ای تسه یفنم یاهشیارگ

 یاهشیارگ دقاف «دننک یم یگ دنز نیمز یور رد هک ناسنا اهدرایلیم زا کیمادک هک میئوگب

 ةعماج هب یاهعماج زا و تسا یبسن اهشیارگ ندوب تبثم و یفنم هکنیا هب هجوت اب) ؟ دنتسه یفنم

 (فلوم)۰ دننه داقتعا نیمه هب زین باتک نیا رد تالاوس هب ناگ دنهد خساپ (1
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 .دنشاب یفنم شیارگ هنوگ ره دقاف هک تفاپ یئاهناسنا ناوتيم تردن هب ًاساسا .(دنک یم قرف

 هنیمز دیاش و دنتسه یقالخا دض و یفنم لامعا هب شیارگ یاراد یرایسب یاهناسنا کشیب
 یناسنا یاهیدنبیاپ و اهتیدودحم اما دراد دوجو اهنآ رد فالح لامعا هب مادقا یارب یدعاسم

 زاب یفنم یاهشیارگ هب لمع و مادقا زا رمع رخآ ات ار اهنآ یئوناق و یگنهرف و یقالخا و
 هک تسا رادهدنخ دوش هتشاداو وس لمع هب یدرف نینچ کیتونپیه هسلخ رد رگا الاح .درادیم

 یور مه یاهدافتسا وس ؛تسین یاهلئسم چیه تسا هتشاد راکنیا هب یتاذ شیارگ نوچ» :میئوگب
 نیا دوش یزاسهنیمز یفنم لامعا یارب رگ او درادن هک مد و خاش هدافتسا ؤس نیاربانب تسا هدادن

 .تسا هدافتسا ۆس لمع

 هدافتسا ؤس زا ثحب هکنیا نآ و منادیم یرورض ار هتکن کی رک ذت ثحبم مادا زا لبق

 رتشیب هماع هک تسا یشحب .تسا حرطم و جیار نآ بذاک یاهتیباذج لیلد هب رتشیب یمزیتونپیه

 و دنریگ یم ار وا حور دننک (!) باوخ ار یسک رگا دنن یم روصت نوچ دندنسپیم ار نآ
 ار بلاج و زیگناتریح یاهزیچ ًامومع مدرم .دنهد ماجنا وا اب دنتساوخ هک یراک ره دنناوت یم
 .تسا هدش شرازگ یاهدافتسا ؤس نارپا رد لمع رد و ' دنهد یم عیجرت نارگید اب وگتفگ یارب

 مهاوخ حیضوت دنتسین دانتسا لباق اساسا هدافتسا وس ناکما دروم رد کیتونپیه تاشیامزآ

 زس لباق مزینونپیه ای لاوس مدرب یپ هک تسا یریگ هجیتن نیمه هب هجوت اب و .ارچ هک داد
 اب ریز یناسنا و یقالخا لوصا هکنآ رگم .دنام دهاوخ باوجیب هشيمه ًابیرقت ؟تسا هدافتسا
 هک دنک مالعا درک دهاوخن تأرج سک چیه اریز درادن ربرد یاهجیتن زین نیا هک .دوش هتشاذگ

 یتیدودحم نینچ هناتخبشوخ و تسا هدیسر قیقحت جیاتن هب نارگید قوقح نتشاذگ اپ ریز اب
 .دربیم نیب زا ار یناسنا و یقالخا تادهعت نتشاذگ اپ ریز ناکما

 زا ار مدوخ یئاهن جاتتتسا «نآ ساسا رب نم و تسا رک ذ هتسیاش هک تاشیامزآ زا یکی

 یزادناریت هب شیامزآ دروم درف بیغرت دعب و نویسانیسولاه داجیا ماهداد ماجنا ثحب دروم هلئسم
 .تسا نمشد فرطب (لدُم ریت تفه اب)

 ؟ دینادیمن دانتسا لباق ار تاشیامزآ نیا ارج :لاوس

 نیا هک دشاب دیاب یدامتعا لباق و مکحم یانب ریز کی یاراد شیامزآ ره نوچ :باوج
 همه ندوب یشیامزآ زا تاشیامزآ هنوگنیا رد دارفا هکنآ لوا .دنتسین لیلد نیدنچ هب تاشیامزآ

 رد یعون هب اهنآ یهاگ آ نیا ربانب (دنوش علطم مه دیاب یقالخا رظن زا و) دوشیم علطم البف زیچ
 فیعض تلاخد نیا تسا نکمم دنج ره درک دهاوخ تلاخد تاشیامزآ ةجیتن و اهنآ درکلمع

 تایمع کی دهاش هک فلوم هک مديد تسا هدش رشحم و هتشون حور دروم رد هک یئاهباتک زا یکی رد هنافساتم (1

 هتسناد هدننک (!) باوخ درف طسوت حور نتفرگ رایتخا رد يعون ار کیتوتیه هسلخ تسا هدوب يمالک نیقلت نودب يمزيتونپه

 ۰ ہا
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 هب تحار لایخ اب وا هک دنک یم داجیا هژوس یارب لمع جیاتن زا رطاخ یگ دوسآ یعون اما دشاب
 دنراد هک دنتسههاگ | باوخ رد هک یناسک دننام.دیامنن ای و دیامن لمع رگشیامزآ یاهتساوخ

 . دنوش یم وربور اهسوباک اب هدوسآ لایخ اب نیاربانب دننیب یم باوخ
 یهاگ آ یعون دوجو «کیتونپه تاشیامزآ ةيلک ندوب دانتسا لباقریغ یارب نم مود لیلد

 نوریب سح ؛دودحم زا شایهاگ آ تسیلوبمانموس هژوس هک مینادیم تسا هژوس رد یسحارف

 کیلش ةدیدپ .دباییم تسد طیحم عیاقو دروم رد ینطاب و یدوهش یهاگ آيعون هب و دوریم

 یعس هک یعقاو دارفا هب کیلش مدع اب و ندرک کیلش یراوشد هب و یلایخ نمشد هب رتتحار
 یمهو و یلایخ زا یهاگ آ یعون هک دناشک یم هجیتن نیا هب ار ام «دنوش دادملق نمشد دوشیم
 هک تسا ینالوط ثحب نیا .دراد دوجو « دنوشیم یقلت نمشد هک یدارفا «ندوب یعقاو ای و ندوب

 .تسین نأ هب نتخادرپ لاحم

 مان هب یاهدیدپ دوجو ندوب ینیقی کیتونپیه تاشیامزآ ندوب زیم آهطلاغم یارب موس لیلد
 نم .درب یاهدیدپ نینچ دوجو هب یپ ۲ دراگلیه راب نیتسخن .تسا 'ناهنپ رظان ای ناهنپ دهاش

 و شیامزآ دروم «ثحب دروم ةلئسم رد هژیوب و اههژوس رد ار ناهنپ رظان ةدیدپ تلاخد و دوجو
 یریذپ هسلخ هک دعتسم دارفا زا دصرد ۰ زا رتشیب هک دوب نیا یئاهن هجیتن ماهداد رارق یسررب

 ینورد قیمع لرتنک و تیاده کی زا ناشدرکلمع و دنتسه ناهنپ رظان یاراد دنراد یئالاب
 امش نمشد» دنک ېم نیقلت هژوس هب رگشیامزآ هک مینک ضرف الاح بوخ .تسا رادروخرب
 ام دهد ناشن هک یدرکلمع ره هژوس ««... ودینک کیلش وا هب تسا هداتسیا ناتیوربور

 .ميريگب هدیدن ار ناهنپ رظان ریثأت میناوتیمن
 دوجو ذطساوب وا هک درک یشوپمشچ ضرف نیا زا ناوتیمن دناکچب ار هشام هژوس رگا

 هب اهنآ ندوب یگتخاس و اهینیچ هنیمز ریاس و هحلسا ندوب یبالق و لدم زا ناهنپ رظان ةدیدپ
 .تسا درف یهاگآ هزوح زا جراخ ابلاغ «دوهش یعون ریثأت و ناینمطا نیا دراد ناینمطا یوحن
 ندناکچ زا رگا و.درادیم زاب رگشیامزآذتساوخ هب مادقا زا ار وا یورین هچ هک دنادیمن وا ینعی
 و تسا هاگ آهمانرب ندوب یزاب زا هژوس هک دیآیم شیپ ضرف نیا زاب «دیامن یراددوخ مه هشام

 .دریگ رارق یگتخاس یاهمانرب و شیامزآ ت لآ دهاوخیمن ناهنپ رظان ریثأت تحت

 ؟ دنتسین رادروخرب یرابتعا و شزرا زا اهیریگ هجیتن و تاشیامزآ ت روصتیا رد :لاوس
 تسُم یاهدابنب ینعی لئاسم نیا هب اهتواضف رد اما .تسا روطنیمه هنافسأتم :باوح

 یاهناراگنا لهس یاهتواضق اهتسیتونپه نیب رد و ایند رد و دوشیمن هجوت یمزیتونپیه قیقحت
 .دراد دوحو

1) Hidden Observer 
2) Hilgard 
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 ؟ دراد دوحو دارفا زا یدصرد ای دصرد ٩۰ رد طقف ناهنپ رظان ارج :لاوس

 مدع و یاهدع رد ناهنپ رظان دوجو تلع دروم رد قیقحت تصرف نونک ات نم یارب :باوج
 هک مشاب هدرک رکذ ار هتکن نیا مهاوخیم اسنیا رد تسا هدادن تسد «رگید یاهدع رد نآ دوحو

 رظان دروم رد ,دربیم یدایز ةنيزه و تقو یسانشناور ارف تاقیقحت «یاهدع روصت فالعرب

 رظان دقاف یاهیندومزآ هک تسا هدیسر هجیتن نیا هب شدوخ یاهراک ساسا رب «دراگلیه» ناهنپ

 رد . دنریذپیم رتعیرس ار یک دوک هب تشگز اب و ینس یور سپاو اي تعجر تانیقلت «ناهنپ

 ینس یور سپاو مه ینعی دنبای یم تسد یگناگ ود یعون هب ناهنپ رظان یاراد یاههژوس هکیلاح
 .دنیامنیم تراظن ناشدوخ ینس یور سپاو رب لاسگ ر زب کی ناونع هب مهو دننک یم

 دارفا زا یدصرد رد ار ناهنپ رظان دوجو مدع یناسآهب دیابن هک تسا نیا نم یصخش رظن

 سوملم تارهاظت فلتخم دارفا رد یصاخ طیارش تحت ناهنپ رظان تسا نکمم اریز ميریذپب
 .قیفحت و راک ةتسياش و تسا لئاسم نیرتیساسا زا هلئسم تروص رهب , دشاب هتشاد

 ؟ دینیب یم هنوگچ ار ناریا رد ار نآهاگیاج و مزیتونیه تیعضو :لاوس
 اساسا هک دوش هداد خساپ لاوس نیا هب لوا تسا رتهب نم رظنب شاتقیقح :باوج

 مینیبب دعب و ؟ دراد دوجو نآ زا یروصت هج و ؟تسا ینعم هچ هب و ؟تسیچ ناریا رد مزیتونپیه

 ؟هن ای دشاب هتشاد مه یهاگیاج یمزینونپیه نینچ هک تسا بوخ ًالصا
 ؟ دراد دوحو یروصت هج امش رظن هب :لاوس

 مهاوخیم هک یزیچ اهنت مزادرپب بلطم نیا هب ًالصفم اجنیا رد مهاوخیمن نم :باوج
 هتشادن یهاگیاج تسا رتهب ًالعف دراد دوجو مزیتونپيه زا هک یروصت اب هک تسا نیا میوگب
 هک میدومن سوسفا و میشاب نارگن میراد قح ام دشاب هدش یفرعم تسرد مزیتونپه رگا .دشاب
 ؟ درادن مدرم نیب رد یهاگپاج ارچ

 ؟تسا یتوافتم مزینونپه «یناریا مزیتونپیه سپ :لاوس
 دهارخ یم و «هتسب وراج شدوخ مد هب» هک تسا یمزیتونیه . تسا روطعنیا ًابیرقت :باوح

 .دوشب مه یهاگشناد مولع ریگ تحس یایند دراو
 ؟تسیج «وراج» نیا :لاوس

 اب ار اهنآ مان مزیتونپه و دناهدز نیس هب ار مزینونپیه گنس هک یناسک تیرثکا :باوج

 ؟ دشاب دیاب هنوگچ یقالخا رظن زا تسیتونپیه امش رظن هب :لاوس
 . .دید ار اهنآ ناوتیمن رگید ةتشر چیه رد هک دراد دوجو یلئاسم مزیتونپیه رد :باوج

 دیاب تسینونپیه .دنیایب شیپ تسا نکمم تردن هب رگید یاههتشر رد هک یتاقافتا و لئاسم

 دیهد هزاجا .دشاب هتشاد یدنسپ دوخ و یهاوخدوخ سح ندرک بوک دگل یارب یئالاب تردق



 نارا رد مزیتونمه ریس ۳۹

 ؤس ثحبم هب نمض رد و تسا حرطم تسیتونپیه اب هطبار رد هک یلئاسم زا یکی مروایب یلاثم
 نیا هب .یفطاع یگتسباو و طابنرا مان هب تسا یاهدیدپ .دوشيم طوبرم مه مزیتونپیه زا هدافتسا

 قابتشا(دنریگ یم رارق نامرد تحت هک یدارفا هژیوب) مزیتونپیه دروم درف یدراوم رد هک ینعم

 صخشم یدح ات یگتسباو نیا لیالد هک دننک یم ادیپ تسیتونپیه هب یضرم یفطاع یگتسباو و
 حیضوت هب مهارخیمن اجنیا رد و تسا هتخانشان یگتسباو نینج يساسا و هدمع لپالد و تسا

 اب یدیدش روطب یفطاع ۀتسباو هوس هک منک یم افتکا نیا هب اهنت .مزادرپب بلطم نیا رتشیب
 رارق شیوخ تداعس یوگلا ار وا و دنک یم یزاس دننامه وا تاکرح و لامعا و تسیتونپیه

 اب و دهدیم ناشن هقالع وا هب شتسرپ دح ات و دزاسیم یحنم کی وا زا دوخ نهذ رد و دهديم

 نیا رد هک مینادیم ...و دنک یم رادید دیدحت تسیتونپیه اب هرخسم یاههناهب و جوپ لیالد

 دنزيم نماد یگتسباو نیا هب دشاب یفیعض و هاوخدوخ «بلط هاج درف تسیئونپیه رگ | تیعضو

 .دشاب وا نامرف و ذوفن تحت ءدرف ات

 یاهدش هتخانش ًادیدج هدیدپ ای آ «هدشن هتفگ نخس نونکات یگتسباو نیا زا ارج :لاوس
 ؟تسا

 من هب یرتخد یاوادم نایرج رد .تسین یاهدش فشک هزات هدیدپ هجو چیه هب :هن :باوج

 تبث و هدهاشم هدیدپ نیا هسلخ تلاح زا هژوس یرادیب زا دعب هدیورف هنومگیز طسوت انآ

 رد و درک ناساره ار وا هک داد ناشن دیورف هب تبسن یدیدش تاساسحا رتخد .تسا هدیدرگ

 نیمه هب تسا زیگنارب لاجنج یمک هللسم .درپسب نارگید هب ار وا یاوادم هک دش ببس تیاهن

 .دوش کیدزن نآ هب یناسآ هب تسین رضاح یسک لیلاد
 ؟ درب نیب زا ار نآنارتیم هنوگچ و ؟ دراد دوجو دارفا مامت رد یگتسباو نیا ایآ:لاوس
 دقاف هک دیآیم شیپ یدارفا زاد رش ادا ی کیپ دارفا زا یمک دصرد رد هن :باوج

 نیب زا .دندرگ یم یهاگ هیکت نینچ لابند رد هب رد و دنتسه ینورد و یحور هاگ هیکت هنوگ ره

 هب و « دهاوخب» تسینونپیه هک تسا یفاک نم رظنب تسا نکمم ًالماک یگتسباو نینچ ندرب

 .ریذپهراچ و دنتسه یندش لح لئاسم ةیقب دوش لئاق مارتحا نارگید لقتسم تیصخش
 یاراد هک تسا یسک رترب تسیتونپیه دینک یم رکف ای «تسیتونپیه درف دروم رد :لاوس

 ؟تسیچ یناذغ میژر دروم رد امش رظن الک و ؟تسا یصاح یئاذغ میژر

 ناوت یمن « دشاب دناوتیم یدایز عفانم یاراد و تسا دیفم یئاذغ میژر هکنيا مغریلع :باوج
 ناشن تاقیقحت و تایبرجت دیشارت نارگپد هب تبسن تسیتونپیه کی تلیضف یارب یرایعم نآ زا
 نیرتمهم یئاذغ میژر دروم رد .دنهدیم دارفا هب یئاهیرترب یهایگ یاهمیژر هک تسا هداد

 و یعامتجا «یداصتقا طیحم هب هجوت اب یصخش ره هک تسا نیا دراد دوجو نم رظنب هک یزیچ
 و تقباطم اهاذغ زا یصاخ فتسد اب ار شایندب و یشراوگ نامتخاس شدوخ ذعماج یگنهرف



 ۱ ۳۰ ناریا رد مزینونپیه ریس

 وا متسیس یمومع درکلمع رد یتالوحت و تالالتخا دوش جراخ نآ زا یتقو هک تسا هداد یتشآ
 نامتخاس و دهدیم لیکشت ار مدرم ةدمع یاذغ تاینبل هک یناج رد :لاثم ناونعب .دیآیم شیپ

 رییغت هرابکی رگا تسا هتفرگ لکش اهاذغ هنوگنیا اب هعماج نیا رد هتفای دشر درف مزیناگرا و
 ناوت یمن نیاربانب .دمآ دهاوخ شیپ دیدج یاذغ اب یئاهیراگز اسان هک تسا یهیدب دنهدب میژر

 یضعب اما.درک رداص یحاو ذخسن اهنآ یاهیذغت هنیشیپ نتفرگ رظن رد نودب دارفا مامت یارب
 مغریلع) دنرادن یدایز ةدیاف تسینونپیه ریغ و تسبتونپیه یارب هک دنراد دوحو یئاذغ داوم را

 .تاحیزبس و اههویم دننام دندیفم هک دنتسه یئاذغ داوم زا یخرب و ( دنیآیم رظنب ذیذل هکنیا

 ؟ دشاب هتشاد دیاب یتانیرمت هج تسیتونپیه :لاوس

 و تیمها رب یهاگآ و «تسوا راک تسیتونپیه کی نیرمت نیرتمهم و نیرگ رزب :باوج

 .سفنت نونف
 ؟تسیچ اگ وی تانیرمت دروم رد ناترظن :لاوس

 ار یاهلایس یژرنا یاهنادیم اگ وی تالاح و تاک ر ح هک تسا هاد ناشن تاقیقحت ؛باوج
 دوخ یاهلایس یورین تردق و تدش دناوتیم یسک ره هتبلا ( .دنیامنیم تیوقت ناسنا ندب رد

 هدنار ناهذا زا تسا رتهب هک اگ وی تاکرح دروم رد روصت کی ( دهد رارق شیامزآ دروم ار

 و اهضاترم .تسا یطلغ روصت هک تساگ و ی تاک رح ندوب لمحت لباقریغ و ندوب قاش «دوش

 هب نیرمت اب و جیردت هب هکلب دنهدیمن رارق ششک و راشف تحت ار دوخ ندب هرابکی هب اهیگوی
 «اگ وي زا ام روظنم اجنیا رد نآ رب هوالع دنوشیم هدهاشم اهسکع رد هک دنناسریم یتالاح

 هک تسا یتاکر ح و اهتالاح ماجنا و شنیزگ هکلب تسین اهیگوی لماک لمعلاروتسد یارجا
 .دزاس لاعف و دیامن یراب یعامتجا و یدرف یگ دنز ۀصرع رد ار ام

 ؟ دیراد پاج هدامآیباتک ایآ:لاوس

 رودص زا لاس کی و تسا پاج ریز هک «نتشیوخ یاهراصح» باتک رب هوالع :باوح

 هتشون یصصختریغ و هداس نابز هب و یمزیتونپیه تاقیقحت ساسا رب و درذگ یم نآ پاچ زوجم
 هلت تاشیامز » یاهباتک .تسا پاج ریز و هتفرگ پاج زوحم «رکف زکر مت» باتک تسا هدش

 . دش دنهاوخ هدامآ پاج یارب کیدزن ۀدنیآ رد دایز لامتحا هب «رحس یناور رارسا» و «کیتاپ

 و تسا کیتونپیه هسلخ رد هژیوب ءرکف طابترا تاشیامزآ زا یاهحفص دص یشرازگ لوا باتک
 مهس دروم رد و تسا رحس هب ناسنا شیارگ للع دروم رد یتخانشناور یسررب مود باتک
 تاراشتنا طسوت ًالامتحا و دنک یم یسررب و ثحب یرحاس و رحس رد یمزیتونپه یاههدیدپ

 .دش دهاوخ رشتنم زیربت ملقرز

 مان اب موش قفوم نآ هثارا رد رگ ا هک منک یم راک حرط کی یور رب هک تسا لاس ود دودح
 .ميئوگن نیا زا رتشیب درومنیا رد دیهد هزاجا العف .درک مهاوخ رشتم «تباث یژرنا»



 ۳۱ ن اصصختمو مزیتونپیهدقن

aنا ختمو مزيت پببه د  

 هنافصنموهنانیب عقاوو یملعداقتنا «مزیتونپیهز اداقتنا امروشکرد
 هبرض ناش یلص اف دهبلغا.دن اه دز د اقتن اهب تسد هک یئ اھنآ , تساهدوبن

 و هنافرط کیداقتنا . تساهدوبمزبتونپیه ن اصصختم هبمیقتسمریغ

 هتفرگرارق یصخش ی اهتموصخ تمدخرد یحالس ناونعبو هدوب لد اعتم ان

 زین ناریارد مزیتونپیه ناگدننک حرطمزا یضعب هکهنوگن امه « تسا

 " انایحا و یبلط یرترب تهجرد یحالس ناونعب هکلب « ملع ناونع بنارنآ
 یاهدع یارب مزیتونپیه . دناهدرکهدافتسا هعم اجرب شیوخ لیمحت

 طسقف لیاسم نیاهک تسین نیاروظنم هتبلا , هدوب ترهش بسک *هلیسو
 مکحدناوتیممه یملع یاههتشر م امت « هتشاددوجو مزیتونپیهدرومرد

 هکن انچمه . دشابهتش اد ار یصخش ی اه یزوتهنیک "الثم تمدخرد یحالس

 فلتخممولع ناردمچربز ا یاهتسدهب میش امنهعج ارمملع خیر اتهب رگا

 ر اکمه ت ایفغشکو نانخس و تاقیقحت ۰ یملع عم اجم ردهکمی روخیم رب

 ریثات تحت دنهدر ارقرظندروم یملع ظ احلز اهکنیازا لبق ار شیوخ

 مزیت ونپیه تیعقوم اما . دناهتفرگ رضسمت داب هب ناشي اهیزوت هنیک
 هجوتدرومار تیعقاو نیادیاب تسه مهزونهو هدوب یرگید تروصهب
 دروم ردلیلدرکذو ندرگیملع تهجردهک یئ اهشالتم امت اب هکدرادرارق

 تسا هنف این ار ملع کی تلزنموم اقمزونه . هدشمزینونپیه ندوب یملع
 : تساهدمع لیلددنجهب نیاو

 : هدش ثع ابهکم زیتونپیه *هتشر رد یه اگشن اد تالیصحت ندوبن( فلا

 هک دنیزگربار یئ اهشور ۰ دی امنیمراکهبز اغ آهتشر نیارد سکره -)
 ر اکیاهشور ینمی . تسا تو افتم رگیدد ارفا یم امت ابدی اشو یرگید اب

 , دنراد یصوصخر ایسب تروص اهیروئتو

 دروم «هدادهثاراار شیوخ بولسو شوردنب ایيمن تصرفد ارفا -۲

 مادک هکدوشیمن مولعم یتسردب نی ارب انب . دنریگر ارقریدقت اید اقتن |
 تارشا یار اد" انایحا کیم ادکورتهبودیفم (ن امردردهژیوب) اهشور



 ناریاردمزینتونپیهربس ۲

 . تسا یفنم

 و دوسيم و هدش اهي اهفرح نیب شح ایف تافالتخا بجوم هلثسم نیمه

 ‹هدرسکرتدبار عضو رگیدکیز ااهنآ یاهب انکهنوگ اب یصوصخ تاد افتنا

 ؛ شیوخ ت ایب رجت ساسا ربافرصدقتنم درفاریز . دب یم شیپ یت امه افت ؛وس

 . دم انب شزر !مک اب شزر ایبدن اوتیمن اررگیددرف ت ایرظنو ت ایبرجت

 هب تبسن « مهس نیرتمکز !مزینونپپهرد تاعونصمو اهرازبا ۴ "

 کشزپ کیر اکرد ۰ لاثم ناونعب ,دنرادروخربهب اشم یملع ی اههتشر

 هباکتا نودب کشزپ عقاورد .دنرادهدهعهب یگرزب شقن ء اهرازبا

 . تسا شیوخ *هفیظو وراکم اجنازا ناوتان یکشزپ ی اهه اگتسدورازبا

 یاهتراهم راهبات اوت هیهتسباودرف قیفوتاریز . تسین نینچم زیتونپیه
 رطاخبدرف هدودحم نیارد تسا یهیدب .رازباهب یکتمهنو تسوا ؟هژیو

 همه وهدادن یشایمیش ی اهورادو اهر ازباهب یمهسراکرد شب اهتیقفوم

 نیمههب. تسهمه نینچ مقاوردودن ادیم شیوخرحبت و تیل اعف ؛هجیتنار

 یاهژسیو بصعت دوخ ص اخ ی اهشورهب تبسنروزینونییه کیهک تسا لیلد
 . دریذپ یمن یاس آهبزین اردیدج یاههویشو اهداقتناودهدیم ن اشن
 ( رازب ا *هلیسوب)صیخشن *هفیظو اهنتهکین اجنآزا کشزپ کی . لباقمرد
 زسیوجت هک تس! ېئ اهور اد ؛هدهع رب " اتدمع «نامردودر ادهدهعب ار

 هدرسگ رسوجتهک یشور اددروم رد یبصعت دیابن " الوما یو « دی امنیم
 ريغ *هلیسورهو تسا یئ ایمیشر ازباوهلیسو کیور اد اریز , دش ابهنشاد
 . تخ اس نآ نیشناج دنمدوس یزیجوهدرک رن وع دی اب اردیفم

 یتقوروزیتونییه کی . دنکيم قرفعضوم زیتونییهدروم ردمین ادیم اما
 ناسا و واراکفا« دریگبرارقریقحتود اقتنا دروم شر اک ؛هجیتن و شور

 .تسوا یاربرازباوهلیسوتی ضیوعتز ارتر !وشد ر ایسب( دوخب تبسن) درف

 هب زیجود .دراد یاهنفش آعضو ام روشکردمزینونپیهز ورم | اهنیاربانب

 ناونعیهتشر نیا ندادرارق يكي . داددهاوخ یملع تیمسر مزینویپیه

 و هنادسلاهک ۰ یملع نمجنا کیدوجو یرگیدو .یهاکشناد ی اهتشر

 ملت و یناسنا فاصتاو روئس ان ؛ لئاسم ایودش ایهتشاد یملاس یانبریز
 . دش ابن ن آردهن اضرفم وهن امصخ ی اهدروخربز | یرن اودوشد روخرب



 ۳۳ یقالخ ا دهعتو یملع صصخت

 یفالخ ادهعتو یملع صمخت
 دنوشملثاق, ملع له ! یقالخ ادهعت هب تبسن یاهژیو تیمه ام درم قرشرد

 هجر دز | يقالخ ادهعت اب هسی اقمردر اکم اجن ارد یئ ان اوتو صصخت هکی روطب

 کی *هرابرد تو اضق یاربهک یئ اهر ایعم. تسارادروخرب تیمها ا

 ل وبقدروم ی اهشزر | ن اشروحم هشیمه"اببرقتدنر اددوجودنمشن ادو ملاع
 وا هفرحو ینفیصمخت ظ احلزا یدرف رگ | هکیروطب. تس اهدوبدرف ن ىقالخاو
 داقتناوداریادروم یفالخ | ی اهشزرا ظاحلز اما. دش اب ان اوتر ایس

 یئاناوتهب ین ادنچهجوتوا “هر ابرد یروادو تو اضق ردهعم اجدش اب هعم اج

 وتو اضق شاهر اب ردو! قالخا س اس ارب ید ایزدح ات هکلبهنش ادنو | یملع

 ر وصت نبا هشیمه يقرش ی اهروشکرتشیبو ام روشکرد. دب امنیم یرواد

 مه یقالخ | ظاحلز "ام ازل امولع رددنمشن اددرف کی هک تس اهدوبد اقنع |
 دیدوروصن نیاهتبلا, تسا یونعم و یحور ثال امگز ار اشرسوهتف اب بهطت

 . تساهتخاب گنررورمهب طلغ

 "امازلا یمسلع ره بسك ایهفرح اب نف کی یریگد ایهک تسا ملسم یرما نیا

 ؛هنیمزرد یصخشرگا یتح. دب ایدشر یقالخ | تال امکدرفرد, دوشیمن تع اب

 ت اعالطا و هدوب السمر ایسب یرظنو یروگت ظاحلزا یز اسدوخو یسانشدوخ
 دوخ یدرف یوهک تفرگهجبتن ناوتیمن؛ دشابهتشاد ید ایزهد اعلا قوف

 ای یقالخاریغ یلمع یوزاهکدوبده اوخن یبجعت جیه یاجو تساهتخ اس

 ندرک لمعزا یادج یاهلوقمملع کی نتسن اد | ریز, دوشه ده اشم شزر ادض

 . تسا نآ هب

 یسانش ناسنارگید ی اههتشرزا یرایسبو یسانشناورومزینونپیه ملع

 ی اهلطا هبدرفودنهدیمر ارقهفش اکمدروم ار یمدآ یحورو یناور ی اههبنج

 تهجردد رف یوررب اهن آریث أت ام ۱, دنکیم ادیپ تسد یمد آ ن اوردروم رد
 یدارفا گ تفگ یون اقدنن امهب ناوخ یمنو تس اهدشن نیمضت« یز اسدوخ

 ی ا هستسجرب یقالخا یاهیگژیو یار اددن اهدرک لیصحت ملع نالفردهک
 ءدزسدحو تفگد ارف ادروم رد يئ اهزیچ ناوتبدب اش ل امتح ادح رد, دنتسه

 . تسینراکرد یتیعطق اما
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 ناریاردمزینونپیهریس ۴

 : یفسلف ت اهیجوت اب لی اسم ندرگرتهدیچیپ

 نیرت ه داسز اهد افتس ا٤ن اري اردم زیتونپیه تیعقوم زا ص اخ ءههرب نیارد

 تس ارادروخرب یاهژیو تیمه ازا نآ یفرعسردهیجوت نکمم ی اهتروم
 ی ارادمزیتونییهدن !هدبدرگ رکذ اهن آزا یدادعتهک یلماوعرث ارد اریز

 هسسجوتربدیک اتو تس اهدیچیپو شوشغم ن اهذاردو تسا یش اهیگتفش آ

 ثسح ابمرب ندز نم ادو ندرک ناونعهزیوبومزیتونپبه یفسلف یلیخ
 ردیلط اب روده اگودز اسیمرت لکشم ار هلئسم هجبتن یب بلغ او یرورضریغ

 . دی ایم دوج وبم زین ونپیه هیجوت
 نیا ربه والع مسج اب تسا حورهب طوب رممزیتونپیه تل احهکنی | رسرب گنج

 تروصب ه دوب مه هب هتسب | وودنی | ریز تسهمهزیم آهطل اغمدر ادن يترورضهک
 م دیچیپرایسب رث اتو ریش أت نی ادن ریگیم ر ارق رگیدمه ریش ات تحت لب اقتم
 ار یمدآدوجو یاهتلاحو اهر اتفر« تاره اظت ناوتبهک تسا ن آز ارت
 یسسجو یحور یاهتلاح نیبزرم نییعت. تسناد یکیهب قلعتم"ارصحنم

 دوجوزارشب شن ادربر دقره. تساهدوب نکممریغ زورم اهب اتو لکشمر ایسب

 ؛هرابرد یدنبمیسقت نیار ابتع از | نازیم ن امههبددرگیمهدوزف | شیوخ

 رد حورو مسج لم اک ندرک ازجم هکددرگیممولعم ودوشیم هتس اک یمد آدوجو
 یحورمولع ن ادنمشن ادزونه. تسا نککممریغ تایح لاحرد ناسنادوجو

 رد حور نتفرگر ارق اید اجیا يگنوگچدرومرد ی آهجیتنهبدن !هتسن اوتن

 لوهجم همه نبا اب تس اد ایزر ایسیدب اقعو ءار آ فالتخ ادنسرب یمدآ مسج
 مزیتونپیهنیببت هب طوبرم لیاسم و تالکشم م امت لحهک تسا یگرزبه ابتشا

 (یدادرارق یراذگمان عقاورد) داعبازا یکیهب نآ قلعت نییعترد ار
 ندرکصخشمرسرب یکشزپملع هکدراددوجو یز اینهچ, مینیبب ن اسنادوجو

 ای آودیامن جاتتفا یفسلف یثحب« یشوهیب تلاح ندوب یحور اب یمسج
 لکشمای آ تسینهک ل احو« دیم اجن ایم یاهجیتنهبدوجو تروصرد؛ ثحب نیا

 و زونپیه تل احد اجیا لم اوعو اهشور« تیه ام هتبل ا. در اددوجو یشالخو
 یتل اح باوخهکمینوگبمین اوتیم تحارصهبامایآاما.دنت و افتم یشوهیب

 ؟ یحور ای تسا یمسج



 ۳۵ یس قوف یاههدیدپهب شیارگو یدنم هقالع

 : یعیبط قوفو یسحارف لیاسمهب یمدآ شیارگو یدنم هقالع

 تذل بسکو ل امکهب ندیسر یارب ناسنارد ینوردو یرطفو یت اذ ششک

 و اهتیل اعفم امت دراددوجو ین است ارهد اهنردهک تهج ن آز ١| یونعم
 تان اکم اوادرازبا نوجو تسا ل امک نآهب ندیسر فده اب یمدآ ی اهوجتسج

 زا یراعو غرافهک یک اجهب ندبسر یارب ناسنا یره اظ ساوحو ید ام
 ‹ دش اب اهدردواه ینوگهنوگ « اه تسب نب« داعب او اه تیدودصم

 لاسک یدامریغو یسحارف قرسطهبهر اومه یسدآ ؛ تسین یفاسک
 لماع ناونعب ناوتیمار تخاونکی یگدنزز | يگتسخ, تساه دیشیدن ادوخ

 عونت یدوج ءم ناسن ۱. دومند ادمنق یسحارف لی اسم فرطب یمد آ ششکرگید

 . دوش یم شتلاسک ثع ابودربیم رس ارو *هلصوح یتخاونکی تسا بلط
 یاههدیدپ نیاودش ابدیدج عیاقو ده اشدونشبدیدج ی اهربخده اوخ یم

 دی امنیمتب اضرر اهظارتشیب دنش ابرت بیجع ورت لومعم ریغ ردقچ ره دیدج

 لقا دحایودنز اسيم نوگرگد ارو | تخاونکی یگدنز« دیدج ی اههدیدب اریز
 هدیدپره .تس | هتف اب یصالخ تل اسکو یتخ اونکیز اهکدنکیم رکفروطنی اوا

 یر ارکتوهداتفا اپ شیپو ید اع لی اسم وزجهکدب اپ یمن یرید یدیدج

 هنهکودن |عونتم وون بل اطم یعیبط قوفو یسحارف لی اسمرد ام ادوشیم

 یتیدودحه چیه نورد ی ایندهبهجوت اب یسحارف يايند یفرطز اودنوئیمن
 تاعوضومو ت ان اکم ۱. اههدیدپهبررکم شیوخ نوردرد یمد آودریذپیمن ار

 بی رغ و بیجع لی اسم فرطب ن اهذ اهجوت رگیدمهم لیالدز |. دروخیمربون
 تسیسش ناوتیم ساسا نیمهرب, تسا یمدآ يگدنز ءهنازور یاهراشف

 لش اق یعیبط قوف ی اههدیدپهب شیارگو یگدنزدث ادش نیب یمیقتسم
 ن د ومنرواب یارب یدایزدع اسم یاههنیمزهزورم اهک تساهدش تب ان. دش

 اکی رما ؟هدحتم تال ای اردهژیوب؛ ( وفوب) هدنرپ ب اقشب نوچ یئ اههدیدپ

 رد یت اعیاشزورب اب یاهدیدب نینچروهظ اب یهاگز ارههک ارچدر اددوجو
 یاههن اسردب یمدوجوبمدرم ن ایمرد یششوجدوشیماپرب یئ افوغدرومنیا
 هلثسم ندرک ناونعهب ناوارف تیمه او تیدج اب ت اع وبطم هزیوب یهورگ



 ناریاردم زیتونپیهریس ۶

 هبدوخ یاهتسایس ل امع | تهجردزین ن ار ازگ تس ايسهتبلاودنز ادرپیم
 ءةبارا» وب ا دوم رب تلثم» نوج یئ اھب اتک. دنن زیم نم ۳ یی اهربخ نینچ

 اکییرما ردار ل اس بتک نیرت شو رفرپ ناونع یپرد ېپ لاسدنج, نایادخ
 یئ اهزیچ نتسویپ تقیقحهب یوزر آردمدرم و دنرو یم تسدب ابو ارو
 یارب شالت. دنرگنیم اه آهب یع ونت ءهلیسو ن وجمه و دن ونش یم هک دنتسه

 یپرد ناسا, تساهجوت لباقومهم. یسحارف یاه یشاناوتو اههدیدپ

 یاههار ن درک ناحتم | هبرض اح ن آهب ندیسر یاریو تسا تردقهب یب ایتسد

 رتهاک شایگدنز طیحم رداروا یاهتیدودحم« تردق اریز تسا ینوگ انوگ

 ؛هنحص رد لاثم ناونعب نوریب ی ایندرد تردقهب یب ایتسد. دهدیم

 تسباقرر د نیر اس اب هشیمه اریز تساراوشدد رف یارب یس ایس ای ید اصتقا

 یکی نتف رگ جوا بلغا. دنریگ یمرارقضراعت رد رگیدکی ابد ارف | عفانمو تسا
 د و درم م زلتسم یکی تین اقح تابشاودد رگیم یرگید یگدن ام بقع ثع اد

 هب ودي یمن شیپ یضر اعت نورد یایندرد اما تسا یرگید ندش لط ابو

 رداخشاایاه و رین يفنمزلتسم ینورد ی اهیت ان اوتو اهورین ندن اسرروهظ

 . تسین رگید



 ۳۷۰ زیتونپیه رگد , یریگ ارفهب ق ایتشا

 « مزیت ونپیه رگد , یریک ا رفهب ق ایتشا

 شخبتذلیتحو هدننکهسوسورایسبلواهاگنردء یاهدع ایدرف ندرک باوخ

 نآی اهدربر اکهبهجوت نودب ن ارگید ند رکم زیتونپیه اف رصدی یم رظنب
 یارماهالقت و اه شالت بلغ ۱. تسادارفا نایمردهن اب ارگ تردق یق ایتشا
 دارفا ن با هکین امز . دنریگیم هدر ق ایتشا نیمهز امزیتونپیه یریگارف
 دنش ابهتشادرارق یطیحم رد رگادنربورف باوخب ارد ارف ادنوشیم قفوم

 راختفا ساسحاز اودنریگر ارقدیجمتو قیوشتدروم دوخر اکنی ارط اخبهک

 ین ارگنپ امنهبا دن اهدوب شل ابتدبهک یزیچ ن امه) دند رگزیربلرورغو
 ه اگودنب امنیم ارجا سکدمه یاربو اجهمه ار شی امن کی. دنوشیم لیدبت
 . دننگیم لمع کریس کیز | یرصتع دنن امهبوهدز نارگید ندنادنخهب تسد
 هحلسا شا دهی یر ایسب *هقالع دننیبیم اهملیفردهکەجن آرب انب ن اکدوک
 نآ هندن حالسز ادد افتساهکنیازا غر افدنهدیم ن اشن ن آز !هدافتساو

 فرطەب یزادناریتز ادک ار يتذل ن آهنودناهدیدملیفردهک تس ا یناسآ

 رسېتفکيم یتسوډ. دراددوجو یگدنز ءهنحصرددن اه دیدملیف رد اهن اسن ا

 ر ەگ هب رين تفه کی بش ات حبصودوش سیلپدر اد وز ر ٩١ هنفگ ش اهل اس تفه

 هتفگ.؟رسیو؟ دوش هچ دعب: هدیسرب شر دپ. دتسی اب ن اب ابخ طسورد هتسب دوخ
 . دننیبب ارم همه ات« ریت تفه اب ن اب ایخ طسومتسی اب اجن امه, رگید جيه

 نتف اپ تسد یارب یر ایس ن ان اوجهک تفریذیدی ابر ایسب فس أت اب
 ودنوریم بارس ییزا یسانشناور ارف هنیمزرد یئ اهتر اهمو قیاقحهب

 مزیتونپیهدرومرد .ددرګیمندب اع یمگردرسو یگدروخرسزج یتبق اع
 دطلاعمدب بلغادروم نیارددارف ا تاروصت. تسا قد اصهلئسم نی ازین

 هدافتساءوس ن اکم ارگ دمهم ؛هلئسم یئ اه تیعقوم نینجرد تس ا هتخیم آ

 یسوخ یاهز اسهنیمز لطاب تاروصتاریز تسادارفا قیالعو قایتشازا
 مک بع اضن ان هکدنډارف از اهدع نیا یرادربهرهبو هدافتسا ءوس یارب

 دندرک یص نادیمدراوبسجع هاگو کرزب ی اهاعداو يلمع و یملع زیج انو

 . دامن یمبسک هجوتبلاج ,یاه تر اهمدنم هقالع ن ان اوج ندرکهسیکرسردو



 ناریاردمزیتونپیعریس ۸

 : مزیتونپیه ساس ۱« زک رمت

 رد اهنآ "همه ندشدح اوو عوضوم کیهب یمدآساوح م امت نتشگ فوطعم

 . دوشیم هدیم انزکرمت « فدههب لین یاربریسو لاناک ګی

 نودبهکدننک يمهیموت اهناسن اهبادکوم یز اسدوخ ناداتساو ناگرزب

 دنیوگیماهنآ. دننزن ن آم اجناهب تسد« دننک یم هک یر اکهبزکرمت نتش اد

 درکرکف ندروخ اذغز اریغ یرگید عوضوم بدی ابنااقلطم ندروخ اذغ عقوم

 تردنبراک ربزکرمت نودب تسا یهیدب. دش اب شلو انت ریزکرمتم دی ابدرفو
 ج وعمو جکو لوبق لب اق ريغ هجیتن بلغ اودبآ یم تسدب ب ولطم *هجیتن

 یگدنزرد یزیگنا تفگش چی اتنمیناوت یم. دیآ یمردر اکز !هتخی رمهردو

 یاهتحصو جی اتن, دنتسزکرمت لوصحم هکمیش ابده اش شیوخ ءه رمزور

 ردنامگ یب « دید اهدادیورو ثداوح یخربرد ناوتیم ار رتزیگناآ تفگش

 ه رظتنم ریغغ وبنو د رکلمع ده اشو هتف رگرارق یرارطضار ابسب ی اهتیعقوم

 دوخ یاپو تسد رگ ا امش یر ارطض | تیعقوم کیرد. دب اهدوس نارگید ایدوخ

 زیگنا تفگش یاهلحه ارو تردت هب« دیش اب هد رگن مگ تیعقوم ن آهیجاوم رد ار

 تردقودرکلمع هنوگن آرکف یداع مقاومردهکدیسر یم یزاسراک بلغ او

 ار یقیرغ؛ در ادن انشرد یرحبت هکیدرث. ديب ایبدوخرددین اوت یمنمه ار
 ار شکدوکودوخ ضیرم رهوش ینز. دهد یم ت اجن ن اگمه ترپح لس اقمرد

 و دهد یم ت اجنودرب یم نوریب هتف رگ شت آهک ین اصترابآزا یی اهنت
 رش یاه یئ ان اوت ریزکرمتریذ ًاتز ۱ یئ اههنومن یگمهرگیددروم ن ار ازه
 تسا نیاهزیوو یرارطضا طبارشرد یمد آ یورین شیازفا تلع. تسا

 ز اار تاعوضوموراکفاریاس یداراریغ روطب؛یر اکم اجن ادیدش تر ورضهک

 یراک یورریوا یمسجو يناور یاوقم امتودی امن یم فذحهشیدن او نهذ

 یستحزکرمت نیا. ددرگ یمزگرمنام؛ دریگم اجنادی اب یر ارطض اروطبهک
 ابهک تس !هظف احز | تمسق ن آروظنم دز اسیم لتخم يدح اتزین ار هظف اح

 يروآداي نيافذحرنار د ا ریز. دنک یم ادیپ طابترادرف یمسج ی اهیئ اناوت

 کدوکوهدرک لوگاردوخ نییگنسرهوش یزوس شت م اگنهب نز کیهک تسا

 نیارب انب. دپام يط نیش ایهب تع رسی ار اههلیو هتف رگ لفس ریز اردوخ



 ۲٩ مزیتونپیه ساسازکرمت

 شی اهیئاناوتهدودحم هب اتدب ای یمن ارنآ تصرفدرف یر ارطضا طی ارشرد

 رشکادحودریگ یمنر ارق اهتیدودحم نی | ریث أت تحتو | نهذ, دشیدن ایب

 لولعم و یدارا ریغ"امومع زکرمت عون نیا. دوش یم هتفرگر اکبشایشاناوت
 ماجنا رد زسکرسمت نیتشاد هب ام یتقو, تسا یاهثداحرثا تدش

 و یر ایتخازکرمت نیا« میوش یم هسیصوت هرسمزور یاهراک

 زکرمت هب يب اب تسد یارب یلومعم طیارشرددی ابدرفو تسا یدار او

 دهن یرانکهبار لگاسموراکفاریاستسا ن آم اجن | لوفشمهک یراکرب

 ردهکهچنآرب انب, دش اب یم نیرمتمزلتسم؛« هدوب لکشم ادتباردر اکنی او
 شی ازفازکرمنردقره« دشهتفگ یرارطضاو یئ اننتسا ی اه تیعقومد روم

 . ددرگ یمهدوزف ازینر اکرتهبم اجنارد یشاناونربدپ اب
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 زکرمتزین ارزونپیه تلاح لم اعو ساسا ناونیم دشهتفگ هک هچن آ رب انب
 < هطفن *هلیسوب هوس صخش ردزکرمتاز ونپیه تل احد اجیا یارب. تسن اد

 ؛ ۵ دننکمزیتونییهمشچ ینعب ن آ جیار لکشردایو کسب دونپیه« ینارون
 ؟هسلخ داجی از ادعب. دوش یمد اجیا باوخ نیقلن هلیسوب سپسووهدش د اجیا

 قمع و هجرد اب بس انشم ) طیحمزا ندیرب ابزکرمن نی | یم زینونپیه

 . دهدب تهج زکرمنت نی آهب

 . ددرگیم نکممو لیهست. و ازگرمن تیبنتز ادعبهزوس *؛هسلخ ندرک قیمع



 ۴۱ ..۰ یاهز رم ومزینونپیهو نیقلت

 ل ایخو تیعقاو نيب ی اهزرمومزینونپیهو نیقلت

 یرسب ذپ انراکنا لکشهب ار تیعق او نیا ن اوتبممزیتونییه *هدیدبرد
 لیدبت تیعقاوهبودش اب تیعق او نامهدن اوتیم ل ایخ هکد ومنهده اشم

 ناسنا دوجورد نآرارمتساو شرورپو لایخوروصت تفگ ناوتبدب اشوددرگ

 نیقلت هلیسوب هچن انچودد رگیم و | تیصخشور اتفررد تیعق او کی *همدقم

 نیا ودب ایم شم ار آ١ هدوب برطضم هک یدرفزونپیه تل احردروصتد اجیاو
 یوراتفرردوددرگیم ظفحدب | اته اگو يتدم اتزین یر ادیبز ادعب تیعضو
 تایصوصخدرومرددرفرد یت اروصت نیقلت ه ارز | اجنی ارد. در اذگیم ریث ًأت

 سانشروگرزبد اتسا یوسنارفوگ اژ ناملک لپ. دوشیمد اجیا شا تیعضوو

 روطب ار اهن ادوخ ف اده اهب لین یارب, : دیوگیمهدارا تیوقتو نیقلت

 رادیاپروصت نیاربودیت امنروصت شیوخ نهذرد ت ايئزجم امت ابو لم اک

 .« دیهدنه | ردوخب یکشدیسردیه اوخ ن اتفدهوهتساوخهب هکنب | ردودیش اب

 شخالمج نارگبد اب تبحصرد تسورمکو یتل اجخهک میریگیم رظنرد ار یدرف

 یشتلع هکنیا یبودیآيم دنب شن ابز هک اریزدنکیم اد ام امت ان بلغ! ار
 نخس هب نداد ن اياپ یارب فیصوت لب اقریفغ ی اهلجعدش ابهتشاددوجو

 مه نارگید یاربو ار انفرودز ابیم گنر ن ارگیدابدروخربرددر اددوخ
 دش اب هد رهن .یپ تس | نمم تردنب ام رظندرومدرف. ددرگیم هدنهد ب ًاذع

 رد ام ادر اد نهذرد ېک اهل اھ ډی اان امگ یبو تسا گنل شر اکز ا یئ اج

 د وفن وا نتفگ نخسزرطو ت اکرحور اتفرهب اهل آ هديا نی با لمع *هص رع

 م امت و صخش نیااو اهل اهدیا نآ نیب یئوگدنپ امنیمن ریث ًاتهدومنن
 طویرم تاکن یم امت. هراددوجوریذپ ان خوسرو ینهآ یاهفرووا تاکرح

 لانغشا !ردرف نهذزا یتمسق .م دوب ش اک اب , مش ابمه | وخیم هک هچن آب هب
 یزیم آ ترسحهاگن یه اگز ارهو اوهدن ام اجنآ یدمجنم هدام دنن ام وهدرک

 دراذگب لمع هبار شی اهلاهدی اهر ابکیهبده اوخب ه اگرهودز ادن ایم اهن آهب

 یرتدب تیعضو و دوشیم ن اجیهر اچددب امنیم ندیزرلب عورش شلدو تسد

 ؟دنکیدن اوتیم یکمکهچ ن ایم نیاردرومت ام |. دی امنیم تسرددوخ یارب

 و فسیعض ن اجیهر اچد یزیگنا ناجیههعق او ایهنحم کیروصت اب يمدآ
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 هبایدر اد ناشتسودهک یی اهن آ اب ت اقالم ور ادیدروصت. ددرگیم یئ ارذگ

 هتبلاهکدب امنیم د اجیاینورد ید اشودجوز !یساسحادزرویم قشع اهن آ
 لاشمنامرهقهب لاح. تسا ن انآ یعقآور ادیدز ارت ارذگورت فیعضمهز اب

 هک هچنآ یکیدراددوخدوجورد تیصخش هس ن انچمههکميدرگیمز ابدوخ

 یشنعب تسودنیازا یعومجم موسرفنو تسه هک هچن آ یموددش ابده اوخوم
 یشامنهآ یدرف هلیسوهب یو هظحل نیاز ا. مه اب شی اهلاهدیادضو اهل !هدیا

 شیوخروصت یورینز ادي ابهکدربیم یپدوخ. رگید للعو لث اسوب ایدوشیم
 راسکب تسد سپدی امن یر ادربهرهب شی اهبولطم هب نتف ای تسد یارب

 هشيمه هکدنبزگیم رب ید ارفا ایدرفاب اردوخ ی اهروخربز | یکی. دوشیم

 دروخربهویشرد ش این اوت انوهدیدرگوا ینورد یتحار ان ثع اب بلغ ا ای
 زا یدبدش ی اه فعضو تس اهدرو آدوجوب شی ارب یئ اهرسدرد نتفگ نخسو
 راسکفا یشادصورسمکو مارآ طبحمرد سپس, تساهتخاس نایامنوا

 ن آاباتدو ریم هک« دوخروضت هبدب امنیم عورشدهنیم یر انکهبار هدنک ارپ
 روصتتردقادتب ادش اب هتشادروضح یناکمرد ایدپ امندروخربد ارف ا ایدرف

 ام | . دن اجنگب شیوخروصترد ارزیچهمهموضو هبدن اوتیمن «در اد یصق ان

 هداسصعسلا قوفار شیوخروصت تردق دوبده اوخرد اق نیرمت ابو جیردتب
 د روخرب ز رطات ه دش رکذ یاهدروخربو تاقالم فرطب تکرح هظحلز اودهد شی ازفا

 هتفگ تسا نکممهک یئ اهزیچو ت اقالم لوط ت ایشزجم امتو نآ یگنوگچو

 روصت نیاز |انوریبزهنو ادوخودب امنروصت حوضو و تقدب اردهد یور ایدوش
 و اهر اتفراب؛ درکده اوخهده اشم شن اروصتردزین | ردوخ رمتس هکلب تسین

 . شاهقالعدرومو ل اهدیا ی اهدروخرب
 تروصب ن اجیهد اجي ارب ن اجیهروصت ریش اتدروم رد" البق هکەچن آ س اسارب
 و دروخرب عقوم ام ن امرهق ین اجیهر ابزا تاروصت نی ۱هدشهتفگ فیعض
 تاناجیهنیاشیوخروصترد اهر ابهک ارچ « تس اکده اوخ ن ارگیدعمجردروضح

 *هصرعرد سپس . رتفیعضهچ رگ تس !هدومنهب رجت ار اهن آوهدن ارذگ نهذز ا ار
 دهاوخشراجزن ادرومو یلبقر اتفرردزیگن | تفکث یتارییغتده اش یو؛لمع
 ه ده اشمودنامده اوخ یاجرب یلبقر اتفرزا یراثآ لوا تاهفدرد . دوب



 ۴۳ ناری آر دم زیتونپیهریس

 تامیمصت مامت. رمتسمو يپ رد یب لمع وروصتر ابدنچ اب ام ۱, دیدرگده اوخ

 هک هچنآاب . دیسردنه ا وخ روهظهب لمع ءهنحص رد شا تیصخش یاربوادیدج

 . دندن ویپیممهب هنوگچ ل ایخو تبعق اومینببیم دشرکذ

 ع امتجا اب طبترم یاهفعض ندرک فرطرب یاربهکدنب امنیمد اهنشیپ یاهدع

 تسپ ن امهروصت نیا: دوشهد افتسارگید یروصتز | ن ارگید ابدروخرب ای

 د رف ينعي . تسا شیوخ ندرمشدنمشوهو ان ادو یوقو نارگید نتش اگنا
 داوسمک«نادانارز | رگید,« دش ابهتشادهدیقعز ارب | تردقهکنی ! یارب"الثم

 دروآ باسح هیدن ارسود اوساب « اناداردوخودر امشب قمح " ان ایحاو
 رسلتبه دنیوگیمهک دبی اه دینشدبال . دهد ت ارج دوخبهلیسو نیا هبو

 هنادنمتردقوم ریگیم رارق ن اشلب اقم ردهک ار یتع امجهوبن |نم « دوبهتفگ

 زا يع امتجادننام هبار اهن آهکلب «منکیمن ب اسحمد [منکیم ین ارنخس
 ناگدنهدعویشو هدیقع نیا ن ابح اصهک تسادیپهتفگ ان , مر امشیم اهشوم

 هکلبو یقالخ اریف *هشیدن اورکفهچدنربیم ر اکب ارن آزیندوخ" انیقیهک نآ

 یشور اب هکیتروصر د« دنی امنیمد اهنشیپ ار یم ارتحا لب اقریغو یقالخ ادض

 یبیرفدوخو یز ادربغورد نودب ن اوتيممتخ ادرپن آ حرشهب لیصفت هب هک

 اهل اهدیاهب شیوخ یئانادو یرتربو ن ارگید تل اهجو یتسپ *هر ابرد

 مه نآ ندرمشرترب ار شیوخورت تسپ ار نارگیدهک؛ تسا یهیدب . دیسر
 . تسا نهربم تل اهج کیدوخ یلیلد چیه نودب
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 سح طابترا .رکف طابترا

 یاهه اگتسد تیساسح, هسلخ قمع تبسن هب یمزیت ونپیه *هسلخ تل احرد

 ار فسیعضر ایسب یاهادمهژوس لاثم ناونعب . دباب یم شی ازفا یسح
 د داعلاقوف تر دق اهنیا ءهمهز | رتمهم اما. دیامنيم کرد ار اهوب. دونش یم

 طابترا و ددرگیمر اکشآ نارگیدر اکفاو طبحم عیاقو تف ایردردرکف

 اجنیارد, ددرگيم رارقرب یریذپ انراکنا لکشەب ( یتاپهلت ) راکفا

 هسلخ تل اه ردرگیددرفهب یدرفز | یئ اشچ ت اکیرحت ل اقتن اهب نم

 مطو هزم لاقتنا ) طابترازا عون نیا .مزادرپيم یمزیتونپیه

 یاهتف ایر دری اسهب تبسن لیلدنیدنچهب ( رگید ءهزوسهبهژوس کی ن اهد

 .تسا رادروخرب ید ایز تیمه از | اهوبو فیعض ی اه ادص کرد لیبقز اهژوس

 هدمعتوافتزا یشایوبو يشاونش ی اههاگتسدهب تبسن یئ اشچ سح اریز
 یور هدام نآهکتسا ن مزلتسم هدام کیممط ندیمهف تسارادروخرب

 , دنب ای یمر اشتنا اوهر د ادصووب هکیت روصرد« دوشه دیشچ هتف رگ رارق ن ابز

 ناتسباتر دهک تس! یقیقدومظنم شی امز [*هجیتن مرو آیم اجنبی | ردهچن ۲
 ‹ دندومن یم تشاددایار جی اتن تقد اب هکده اشدنچروضح اب ۱۳۶۶ لاس

 : تساریزحرشب شی امز آم |هد ادماجنا

 قانا کیردم ادکره تسا ۲۵و ۲۱ و۲۰ ن اش نس تس ارفن هس اههژوسد ادعت

 رهو هدش تست البقدارفا نیا يريذپز ونپیهد ادعتسا . دنریگیمرارق

 ءهجرد ان يتحاربدنوش یم هدربهسلخهب, دنتسه يبوخد ادعتسا یار ادهس

 دوجو هدننکهده اشمرقن ۵ یلا ۲ مه ق اتارهرد . دنور یم لوب اتموس
 .دنیامن یم تش ادد ای ار هدننک تفایرد یاههژوس صبخشتو هجیتنودنراد

 یاهگربلگ - نوتوت ہ لغلف ب کمن :زادندوب ترابع یب اختناداوم

 . کاخودرآ بم خرس لگ

 دش هدادر ارق کب هر امش هژوس ن ابز یوررب ببترتبداوم نی از | کیره
 معطدندوب اجن آهک یدارفا طسوت« رگید قاتاودرد ۳و ۲ یاههزوسز او

 . دسیدرگ یم تش ادد ایوهدشهدیسرپد اوم یم اناا سپسو

 طولخملیل دهبدش هد ادر ارق ۱ هر امشهژوس ن ابز یورم ر اهچ *هدامهکین امز

 ودنا هدرک ناونعار یتو افتم یاهمعط.۳ و۲ یاههژوس هزم نیدنچ ندش



 ۴۵ سح طابترا ترکف طابترا

 و مجنپ « مراهچ یاههزم نیارب انبدوبمهبم و نوگ انوگن اشیا ربهزم

 صسیخشت ۳و ۲ ی اههژوس طسوت یرتشیب رهغ أت اب بیت رتهبم ادکره, مشش
 تاسکن. تفاب لاقتنا یتسردبداوم یم امتمعط تروصرههی, دندشهداد

 : دنشابيم ینتفگ شب امزآ نیادرومردریز

 و دبای یم شرتسگزین یثاشچ یمزیتونپیه هسلخ ردهکد اقتع | نیا با
 أ رسیز ددرگ یمدر تس | یشاشچ تیس اسح نتفرال اب ببسهبمعط ل اقتن |

 نستفر الابوتسا ن اهدرد یاهدام نتفرگر ارقمزلتسم یئ اشچ کیرحت

 . دد رگ یم فیعض کرحم هلیسوبد ایز کیرحت ببس اهنتمه یئ اشچ تیس اسح
 دباییمن لاقتنارگیددرف یئ اشچ» اگتسدهبدرف یئ اشچه اگتسدز اد اوممعط ۲

 و . تساراکفا نیب میقتسم طابترا میهج اوم نآ اب اجنیاردهکهچن آو
 هژوساجنیارد ) هژوس یاهبلو ن اهدوهرهجرد یشرتهزمآ الثم تاساکعناو

 . تسارکفز ارث اتم ( ۲و ۲ یاه
 هب ندسیشجو ندرگهزمزمزا لبق ات ( ۳و ۲ یاههژوس ) هدنریگهژوس ۳
 یا هزم هچ( ۱ هر امشهژوس ) دنتسرف درف ن اهدهکدندرگمالع | نیقی اب تردن

 دوسخهرهچردهد ام ن آمعط بس انتهب ندرکهزمزم و ندیشچز | سپ ام ادر اد
 هکدیآ یمرظنب . دنتفگ یمزینارنآ مانوهزم وهداد ن اشن لمعلا سکع

 هب ن اهدز اار هزم هکدش اب ام یزخن مکارم نوش يطرش لولعم هدثسم نیا

 یت اساکعنادوخ ی امیسرد ن آل ارد نپسوهد اد یل اقتن ا یسحزک ارم

 هداتسرف اههدنریگهب ام رگفز [هزم اجنیارد یي ارب اننب . میهد یمزورب ار

 هداتسرفزغم رد یئ اشچه اگتسدزک ارم ایزکرم هب اههدنریگهلیسوب و دوش یم
 . ددرگ یم لیلحت اجن آرد و هدش

 دیدرگمولعم یرگید ت اشیامز آردهکمی امنرکذ ارهتکن نیامن اد يمم زال
 هب هدنریگدرفدریگنر ارق یمزیتونیبههسلخردهدنتسرفهزوسهک یتقو

 .دراد جایتحا یو ن اهدمعط تف ایرد یارب یرتشیب نامز
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 : مزیتونپیهدوخ *هسلخرد یسح یبد اجیادرومرد یاهتکن

 تسارجا لباقمسج یوررب یر ایسب ی اههم انرب یمزیتونپیهد وخ *هسلخ اب

 ن اناوجزا یخرب هکم اهدشهجوتم "اصخش تس | یسح یبد اجیا اهنآ *هلمجز ا
 یاهشور هکن آ ن ودب« یسح یب “هر ابرد یئ اه سکع اي اههم انرب هدهاشم اب
 هب تسددنش اب یتلاح نینچد اجي اهبرد اقوهتسن اد ار یسح یبد اجیا

 رب ار نزوس ندرکورفآ الثمرجزودردودننز یم شیوخمسجهب ین اسر بیسآ
 هسچرگدننز یم یر از ادوخ هب تسد یعونهبودنی امن یم لمحتدوخ تسوپ
 تاکیرحت رب اربرد تسوپ تیس اسح نتفرال اب ثع ابر ارکترث ارد لمع نیا
 "الشم و هدرک یسح یبد اجیادوخرددرف هکین امز مین ادبدی اب ام اددرگ ئم

 در دساسحا ایودنک یمن سح یدرددنک یمورف ندب طاقنز | یضعبهب خیس
 داسجیا نودب) ندب یعیبط تل اح اب هسی اقم رد هک تس ا یاهزادناهبوا

 , دسیآ یم ب اسحهب چیه( یسح یب

 رظنز ا یسح یبد اجیا نودب«ندبردهدنرب ؛یشهنوگره اب خیس ندرکورف
 . تسا برخمورضم یناور



 ۴۷ ,انارپ , سفنت

 ا ارو نکن

 دی آرب( انارپ سفنت) قیمع سفنت کیژولویزیفهیجوت یپردهک یدرف
 دهاوخن لوبق سفنت نیازیم آر ارس | جیاتندرومردار یگوب کب یاعدا

 چیه دناوت یمن قیمع سفنت کیژولویزیف ت اهیجوت س اس ارب تش اد

 ام !هدش ابهتش اددرف یناورو یرکف یاه یئ ان اوت شی ازف ارد یریث أت
 | ریز دراد یاهتسجربو هژیوه اگیاج سفنتزا عون نیا یگوب کبهدیقعرد
 هب رد اق ارگه اگشب امزآ "انرصدرف کیهک تس ادقتعممه یرگیدزیچهب یگوی

 رازسب ! ابهک تسانارپدوجو ن آو تسین یه اگشی امز آرازبااب نآ شی امزآ
 . دسیسر نآآهب شرم انعو اوههیزجت اب ناوت یمن یبرجتم ملع ت اقیقحت
 تسااوهرددوجومرصنع ایه دام انارپو تسا, یلعا حور, رپ"یوفل ینعم
 بستکمرد انارپرگید تر ابعب تسا ن ار ادن اج مامتدوجوو ت ایحهب امهک

 . تساتادوجوم اود یھ تاذ گوی

 هکنیاروصت ابدرفددرگ یم نکمم ت امسجتو تاروصت اب, انارپ سفنت »

 دها وخذخ | سفنت هلیسو هب اوهز اار هدنز اسو شخبو رینرصنع سفنت نیااب
 یوندبدر او اوهه ارمههب ان اریهکروصت نییاودی امن یممدهب عورشدومن

 همادا ن انچمه« دوش یمرشتنمو شخپ ندب ی اهتمسقم امتردوددرگ یم

 نیا تس اه ارمهروصت ابمه سفن سبح نی اوددرگ یم سبح سفندب اب یم
 دعب و تس اه صل اخ ان ندودزو ندبهب ندیشخب ناوت ل احرد ان ارپهکروصت

 یدنموریث*هیام هک انا رپهکیت روصرددوش یم جراخاوههکروصت نیا ابمدز اب

 یاهیگدولآ واه یصلاخان یونحم یاوه و هدیدرگ بذج ندبرد تسا یگدنز اسو

 . ددرگ یم جر اخ ندب
 اب یتنیابمو تافانمهکنیآ نمض ددرگیمەئار | اجنی ارد هکهچن آ

 وهداس« سوملم هیجوت کی .درادن جراخرد انارپدوجو هبد اقتع ا

 نامیارسب نآساساو روجم هک یسفنت نیارد . تسا لوبق لس اق
 لیلدبادوش يمهداد تیعق اوروصته ارزا انارپدوجوهب ینعی تساروصتو

 ت اریث ًاتز ادوش یم لئاق یرصنع نینچ یارب یمد آهک یشقنوه اگی اج

 رصتع نیا سپ« ددرگ یمدنمهرهب ( دنراددوجووا تاروصتردهک ) نآ

 دوجوودب اي یمرد ارن آریث ات یمدآ اریزدر اددوجو, هنمهودر اددوجومه





 ۴۹ انارپ سفنت

 . تسین یمد آر وصتزج هک اریزدر ادن

 ,هلیسوم هب هشیمه یمد آهکنیا يارباافرم یروصت تسا یئ اصع, انارپ ,
 .شیوخ نوردردمهو شیوخز | نوریبرد لمع یاریمه تساهدوبدنمز این

 لم اع ن اونعب انارپ سفنت یاجهب یرگید لمعرههب نامیا نیاربانب
 دهاوخ یاجرباردوخریث ات ن آهب لمعو یگدنز اسو یتمالس یدنمورین
 بیس تخرد اب تسار تسد س امتهکنیاهب ن امیا لاثم ناونعب تشاذگ

 هس لمع تروصرد,« ددرگ یم ندبهب شخبورین ن ایرج کی لاقتنا ثع اب
 . درو اده اوخدوجوبد رف یئ ان اوتو تلاحرد یسوسحم رییفغت نآ

 اوهرد شخبورینو هدنز اسرصنع ندادرارقز ابتما
 یاهتیزم یاراداوهرد ( یلع ! حور ) رپدننام یرصنع ندادر ارق

 . تسا یم اخ

 ن آدوجو نودب یمد آهک تسا نییرت یرورض اوه یمدآ ی اهز این ن ایمرد

 (...و ندروخ لیبقز | اهز اینرب اس ابهسب اقمرد ) نکمم نامز لقادحرد
 یشخب تایحتیماخاوهانارپسفنت *هفسلف یاساربو, دوش یم طق اس تایحزا

 . تس انارپ نویدم اردوخ
 وارگید لامع اردودر اددوجو یمدآ سفنت لمع ردهک یتموادمورارمتس !

 هک یدرف لیلد نییمههبدر ادندوجو« ندروخو ندیشون؛ ندیب اوخدنن ام
 زا مد ز ابوم دره ابو" ررکم هک تسادقتعم هدر اد نامیاانارپریث أتب

 ۰ ددرگ يمر ادروخربورین

 دوش یمهیجوت نیا لوبفز ازیهرپ ثع ابهک یلیلد
 تسا ترابعدر اددوجو ان ارپ سفنت *هر ابرد قوفهیجوت لوبقز !هک یرطخ
 مکعالبقهک ياهدیدپ اب یروصتو ینهذ *هلیسوو لم اع کی ینیزگب اجزا
 یلم اعهب ام *هیکتو یگتسباورگید تر ابعب تساهتشادار یعقاو یرما
 هک تسا یزیجز ارته دننکم رگلددش اب هتشاددوجو ام تینهذز | لقتسمهک
 تینه ذزا لقتسم هک هچن ریش ات هجیتنردو تس ام دوخرومت هدیش ارمین اد یم
 ه د یرفآ هکەچن آریث ًاتەب یمدآ نامیاوتسارتشیب دش ابهتشاددوجو ام

 د ارفاهکنب !لیالدز ۱ یکی نمرظنز اودش اب یمرتمکر ایسب تسو ادوخروصت



 ناریاردمزیتونپیهریس ۰

 « یاس سدر تذشب ارت اوقتتز يمز برم اتار یدوم قروقت :لویقو ا
 اما . تسا یرصنع نینچ یر اذگریث اتهب ن اشد اقتع | ندش تسسزا سرت

 یاهورینم امتروحم ناونعب ار یمدآ یناورو یحور یورینهکین امز

 . تساهدیدرگ لح لکشم نی مینادبو ارددوجوم هوقل اب

 سپوئخ مرهرددوجوم ج اوم ا اب ان ارپ تیهام نتسن اد یکیهکنی ارگیدو
 تابش ازیچو تسا نامگو سدحدحرد یزیچرگیدگی اب اهن آته ابش یتح ای
 ( انارپن دوب یروصت ) هیجوت نیا ساساوهیاپدر ادندوجودرومنی ارد ی اهدش

 جاتحموهتسب او نودب وا یتوکلم حورو ناسناهب ندش لئاق تل اصاار
 یهو یس لیکر و چ اوم اکا یکی اچ لم ابو یکم ا



 رویرف نودیرسف *هرابرد

 : هومنهراشا ن !وتیم ریگمشجو ه دمع *هتکندنجهب روی رفدرومرد

 یژوسرد یمیرسریث ات یمالک نیقلتز اهد افتسا نودبرویرف یافآ (کی
 هاجیا مزیت هین ام هلیسوب ریش ات عون نیادیوگیمو |. دراذگیم یت اب
 . د وشيم

 نیناوقو لوصا ساسارب مزیتونپیهو مزیت هین ام *هدیدپ هیجوترد ( ود
 دیوگیم .درا درارص او تسا ممصم کیزیفملع صوصخب هدش هتخ انش یملع

 ابهکدرادندوجو یزیچمزیت هینامومزیتونپیه *هدودحمردوا یارب

 یلوپجمهتکنوا یاریو. دشابن نیبتوو هیجوت لباق یملع نیناوق

 دیوگیم هکدیامنیم پ اچ *هدامآار یباتکهنیمز نیاردو. درادندوجو

 باتکنیا مانتسوا یلمعو یملع قیقحتور اک لاسهاجنپ لصاح

 دروسم رد ناوتیمن الاحز | هچرگ. تسا,مزیتونپیهرد نم تایبرجت»

 ار نآزا یهاتوک یاهتمسقهک یشاجنآزااما تفگ یزیچ باتک نیا
 لقتسم « دیدج یاهیرظن یو اح باتکهک تسا نیامرظنء هدناوخ میارب
 لها یارب یعونصم باوخ یایند *هنیمزردزبگنا ثحیوهجوت لباق
 هیجوتردثحابمروحم باتک نیارد. دوبدهاوخ نادنم هقالعو نف

 ار باوخرویرف یاقآو تسا یزفم جاوما مزیت هین امومزیتونپیه

 .دنا دیمن لومعم درف جاومااب لماع جاوما سن اکرفمیظنت *هجیتنزج
 رایتخارد تسلوپسو یتحار هباردوخر اک یاهکینکتو بر اجت« ملع ( هس



 ناریاردمزینتونپیهریس ۲

 . دهدیمر ارقدوخ نادرگ اش

 *هلیسو مزیتونپیهومزیت هینام : دیوگیم تحارصابوا اما

 یدسم آر ددی ابروزیت هین اموروزیتونپیهدرف کی . تسین تر اجت
 .در وایبر د لوپ بسک تمدخرد "اتدمعدی ابن | ردوخملع امادشابهتشاد

 یفورعم و هدش هتخ انشدرف تیل اعفور اک ل اسه اجنپز | شیبمغ ریلع(راهچ

 3 یم ان طقف ید ادعتودنر اد یشانشآوااب یمک رایسب دادعت تسین

 دنا هدینشوا

 : دوشیم یش ان تلعدنچز | تیفورعم مدع نیا

 لاجنجوراجوادصورسزا یلکروطبرویرف هکدنهدیم ناشن نیارق(فلا

 (ب

(e 

 تسد زا تسینرضاح یتمیق چیههباردوخ صاخ شم ار آو هدوب نازیرگ

 ۰. دهدب

 تاشیامنو تساهدرک یراددوخ یمومععم اجمرد شی امن يارجار!

 ا ا دست نا ییالرط دبع یا فری یک نوت لوطر قوا
 .دنا هدشارجا نارگاشامتزا یدودعم دادمتروضحرد تاشیامن

 نی

 زا ضیرم نتفریذپن ناوتیم اررویرفد ایز تیروهشم مدعرگید تلع
 *؛هلیسوب نارامیب شریذپرد طارفاهک تسادقتعم. تسنادوا فرط

 تیعقاوزا نآ ندن امزابو ملع نیا یهارمگ ثعاب اهروزیتونپیه
 . تساهدش شا تل اصاو

 نامردهب نآ ندرگرصحنم و مزیتونپیه ندش یدعب کی نیا : دیوگیم

 مسلعرادملعاردوخهک یرگید *هدعو اهروزیتونپیه نیب یرمث یبو

 . دی آدوجوبدنرمتیم یکشزپ

 ینوردیاهتر دقو دب ایب ار شدوخدی ابدوخ ضیرم تسادقتعم رویرف
 هجر د نیا هب هکیسکو دریگ شیوخر ایتخ ارد ار اپنآودی امن فشک اردوخ
 . دشده اوخن ضیرم زگرهو تفایدهاوخ یدوبپبدسرب

 دوخ بلقرنورک یرامیب هک تفگ«هنیمز نیارد یتاحیضوتابوا

 یاه گرخرس یتیافک یبزاهک Coronery یرنورک یرامیب

 .دوشیمیش ان بلق صوصخم



 ۵۳  رویرف هرابرد

 ارنآو تساهدومنن نامرد وراد نودبو هدیشخب یدوبپب لم اکروطب

 همانزور. تسین نآرد یبجعت یاج چیههکدنادیم یداع یاهلئسم
 .تساهدومن پاچدرومنیارداروادوخملقب یحیضوتو حرش ت اعالطا

 ضیرم اب نم« دیوگیم هک تسا نیارویرف یاق آلوبق لباقریغ تایرظنز ا

 شیاه یثاناوت واهتردقودی امن نامردار شدوخ« دوخدی اب ضیرم مر ادن یر اک
 دتا یم اس این رف زور ادر ایت آرا تگ یا تیام امت فک

 مزیت هینام ومزیتونپیهرد ینامرد یاهشور نتفرگرظنرد نودبهتفگ نیا
 اما دشاب مماجدسر یمرظنهبو تسا صقنو بیع یبوابیزرایسبهتبلا

 مسیگثامنب دناهدشهدیم ان نامردهک یشاهشور هبارذگ یه اگن هکین امز

 نامرددرومردرویرف *هدیقعورظن ندینشابدنک یم قرف عضومینیب یم
 و اشگهرگ تاکنایآهکدیآ یم شیپ لاوفس نیا شدوخ *هلیسوبر امیب

 تضخانش هبرداق یواتدشدهاوخماپلاو یعو ضیرم هب یفاه یفامنهار

 ناوتیم ایآ؟ دبایردارنآ ینامرد یاههارو؟ دشابدوخ یتحارانتیعق او

 هکنیا یاربسپ؟ تسشنر اظتناهبدیما نیاابضیرم کی یدویپب یارب

 رد دوخ یاوسق تخانش یاربدیاب ضیرم دوش یلمعرویرف یاقآ *هدیقع

 لم اش "اتدمعمزیتونپیهرد ینامرد شورودوش یشامنهار شیوخ یز اسہب

 شیاهدادعتساو یشاناوتدرومرددرفهب نداد نانیمطاو یئامنهار نیمه

 دیآیم نایمهب تبحممزیتونپیهرد نامردزاهکینامز نیاربانب. تسا

 نایمرد زپجم تالآورازباو هدیچیپ اهزیچو بیرغو بیجع یاهشور یاپ
 ناسرد .دنرادندوجو یفاهشور نینچ یمزیتونپیه نامردردو تسین
 یف اه شور یریگراکبو سفنهبد امتعاهب یب ای تسدرددرفهب کمک ینمی

 لشاسم نامردهلب,یتمالسهب ندیسر هاررد نآ تیوقتو شیازفا یارب

 کپ فرط ز'هتفگ نیااپنیاهبهجوت ابو تسا لیبق نیازا یاهداس

 شدوخ دوخدیابوامرادن یراکرامیباب نم «هکروزیتهیناموروزیتونپه
 . تسین یعافدوهیکت لباق نخس, دنک نامرد ار

 بس انم يرکفو یزفم یاهتیل اعفو مزیت هینام یاربدند رگیم زغم هب



 ناریاردمزیتونپیهریس ۴

 تیلاعف ایدزا درپبمزیت هین ام هبدهاوخب هک یدرفدیوگیم و ادنادیمن
 یتانرهت ابودنزادرپب کبس یاه شزرو هبدی ابدهدم اجنا یرکف یاه

 دناوتب درف دشدنه اوخ ثعاب تانیرمت نیاودربب ال اب اردوخرکفزکرمت

 رکف لم اک *هطلس تحتار شدوج و ودش ابهتشاد طلستدوخدوجو م امترب

 مسجرب هدارا طلستو یزاسدوخز ادوخ نادرگاش یارب یتقودرو ایبرد
 شاضبن تساوخ نمز | هدرز ال اب ار دوخ تس ار تسد نیتس "د ږکیمتبحص
 رگا تساوخ نمز اوديامندنکاردوخ ن ابرضده اوغیم تفگمریگب ار

 شبلق تابرض قیمع سفندنچز ادعبومناسربزین هیقب عالطا هبدشدنک

 رستشیب و رستشیب یلبق نابرضاب نابرضرههلم اف تفر یدنکهبور
 کی هبناثراپچرددیاشدیدرگم ار آودنکرابسب نابرضهکنیا اندشیم
 . فیعفر ایسب نابرض

 رظندروم ار تیعقومدیابراچانبرویرف یریگ هشوگو یبلطاوزنادرومرد

 هجیتن نیاهب طایتحاابناوتیم تیعقوم لماع ندرکدراوایو تشاد

 هنوگرهز ازیرگو یثوج تحطصم لولعم یدحات لقادحاوزنا نیاهکدیسر
 تساهدوب مه مزیتونپیه ندوب یمسرریفزا یشان یلامتحارسدرد

 دیم اجنا لوطب تعاس جنپ "اعمج هک رویرفابوگتفگ یاهتنارد

 رد هک مدومن ,تارکفت, شراعشا ؟هعومجم زا یرعش تساوخردو

 . تساهدم آهبحاصم نیا نایاپ

 ازا



 ۳ زا حق ۹



 رویرف ابوگتفگ

 ناتتالیصحت حطسوهتشردرومرد عورش ناونعهبرویرف یاقآ لاوئس

 سی اوج

LY 

 ہباوج

 ؛ دیهدب یت احضوت

 و مستسه قوقح *هیسن اسیلوم اهدرکم امت ار قوقح *هدکشن اد نم
 لسیصحت, م اهدن ا رذگ ابیرقتمه ار یع امتجا سناسیل قوف *هرود

 . تسا نیمه نم یه اگشناد

 ع ورش یل اسهچز او دیدشدنم هقالعمزیتونپیههب یگل اسدنچز |
 ؟ دیدرکر اکب

 زیربتردم دوبدلب ارملع نیادوبمل اسهدزیسهک ۱۳۱۶ ل اسرد نم
 رگید یاهیز ابهکنیا یاجهبمدرک یم باوخ ار اههچبهچوک یوت

 م دوبهدناوخن یباتکمه عقومن آ اتمدوبهتخوم آم ردپز اومهدم اجنا
 متش اد البقهک یاهدیقعوم دن اوخومدید ار اهب اتک یضعب اهدعبو
 ه ایس ءهطقن باتک ۱۳۲۵ ل اسرد اتم درک یم تیوقتم دوخ شیپرد

 رتشیبوتسا ب ای ان ی اهب اتک نآزا نال اهک«نوریبم د !ادمتشون ار
 نیاز اهکدنر ادر ارقادننک یم لمعودنتفرگد ایهکمه یصاخشا

 ار نسسیقلت وم زیتونپیه ب اتک ۱۳۳٩ ل اسرددن اهتخوم آب اتک

 لیکشتار اهسالکا دعبودش پ اجدیدجت هر ابود ۶۰ ل اسردمتشون

 ده اوخب سکره هکدر ادهوزجهدز اود نم ی اه سالک نیاهکمداد

 ن درک لمعواه هوزج نیا ندناوخ ابدناوتیمدریگید ایارملع نیا
 درسگبد ایمهد يم"ابتک اب اه افشهک یتاروتسد ابهتبلاو ن آەب

 هیهت» مزیتونپیهرد نم تایبرجت ,م انب ارم دوخدی اقعمه نالا



 ۵۷ رویرفابوگتفگ

 نداد ن اشن لاحرد یناوجون نینسردرویرسف

 : مزیتونپیه تلاح داجیا فلتخم یاهشور

 ن امکیپ شور ۲ ایرافهسبآ شیک شور -۱

 لومعم رس ندرک نیگنسزرط ۴ گینلرگ شور ۳

 ند ادر ارقریث أت تحتزرط ۶ بقع فرطب هژوس بذج هو

 (نیقلتو مزیتونپیهب اتکز ا) ولج فرطب هژوس بذج دپ



 ناریاردمزیتونپیهریس ۵۸

 موش قفوم رگا هللا اشناومنک یم شپ اچ *هد ام ۲ نال اهکم اهدرک

 . درکمه اوخ شپ اچ
 هسچ لص اش امشتانیرمتدیتفرگ یم ارف ارملع نی اهکین امز -لاوئس

 ؟ دوب یئ اهزیچ
 . رگفزکرمتو سفنتودوب شم رن -.باوج
 ؟ تسیچ امشرظنز امزبتونپیه فیرعت -لاوئس
 لماودو تسا ندرکب اوخ «هلیسوو لصاهسزا یکیمزینونپیه  باوج

 , مزیت هین ام و نیقلتز | تسا تر ابع رگید
 ؟ تسیچر د(کیت ونپیه) یعونصم ب اوخاب یعیبطب اوخ فالتخ او هب اشت -لاوگس

 یاضعاتح ارتسا نامه یعونمم باوخاب یسیبط باوخهب اشت .تباوج
 باوخهب هکنیارظنزا یعونصم باوخ تسا یعیبط ب اوخرد ندب
 کی یعونصم باوخ تقیقح رددوشیم ه دیم ان باوخدر اد ته ابش

 . تسا تلاح

 ؟در ادندوجو تحارتسا یعونصم باوخرد ینعی -لاوئس
 یستنلاحء یعونصم باوخ تقیقحرد تسا تحارتساهیبش یتلاح . .باوج

 دوش یم د اجیا صخشردهک تس |

 ؟تسا بذ اک با وغ گیاتفک ن اوخ یم تلاوقت
 ."الصا تسین باوخ نیا( هن -باوج

 باوخبم زيت ونپبه هلیسوب ن اوت یم ارد ارف ادصرددنچ امشرظنز | - لاوئس
 ؟درب

 اب نآ زا رتشیبدادعتودنور یم باوخ نیقلت اب یمکد ادعت  باوج
 مزیتهین ام ابدارفا نیرتشیبودنور یم ب اوخبم زینونپیه
 م؛هدرک هراشازینمیاه هتشونو اهب اتکردهکیروطب, دنور یم ب اوخب
 داتشه یدمزا هک تفگدوش یم"ابیرقت؛لصاهس نیا ندرک طولخم اب
 تورى تل اخ عبادی ابن

 ( زونپیه ) تلاح نیاهدننکد اجیادن اوت یمن فرص نیقلت سپ -لاوئس

 .دش اب

 . اههچبرد "الثم؛دنک یمد اجب امک یلیخ -باوج



 رویرفابوگتفگ ۵٩

 ؟ دصر هدنچدودح رد - لاوئس

 .دوبتلاح نیا هبفرص نیقلت اب ن اوت یماردارفاهس یدص« ود یدص -باوج

 ؟ دوش یمد اجیا لم اعدنچ قیفلت رث ار دم زینونپیه سپ  لاوئس

 لصا هسزاهکبکرم ی اهب اوخابدوث یمداجیا تلاح نیا, هلب  ..باوج
 . تساه دش لییکشتم زیت هین اموم زینونپیه ,نیقلت

 یصوصخبدن !هدیدرگهث ار [مزیتونپیهز ازورما انهکار یفیر امت -لاوئس

 دنن اد یم تلاح نیا یانبریزوروحم ار نیقلتهک ار یفیر امت
 ؟ دینیب یم هنوگج

 تاسیبرجت , باتکردم راد یصوصخم ت ایرظن صوصخ نی ارد نم - باوج

 دوش پاچرگ اوم اهدرکر اهظا ار اهن اهمه ,مزیتونپیهرد نم

 .دسی آ یمدوجوب روطچو هنوگچ تىل اح نی اهکدشده اوخ نشور
 فیر امترثکا دیتسه لت اق نیقلت هب امشهک یزیچ انمهس ساسارب - لاوئس

 ؟ هنش اب امش لوبقدروم دب ابن

 یتسرد فرح رمسم, ار رمسم *هدیقع رگممرادن لوبقار کی چیه - بوج

 زانامردردودنتفرگ ناکشزپار رمسم راکتباو تفرشیپ دز یم
 یطبر دوبهتشاذگهب اپ رمسم هچن [هکیلاحرد دندومنهد افتسا نآ

 تین اقح تسناوتنرمسم: در ادن یسانشن اوروموجنم یکشزپب
 بسقع ل استسیودملع نی | تهج نییمههبدی امن تب اش ار شدوخ
 ن ارامیبایممهدننکیم ر اکمزیشونپیه ابهک يص اخش | نال اد اتفا

 رد نم هکیتروصرددنر ادنر اکورسمل اس یم اخش | ابودننکیم ر اک
 . متسه فرط مل اس ص اخشا اب اجنی ا

 ی یاهلدجو گنجو اهدروخ رب هکدبتسدقتعم امش نی ارب انب - لاوئس
 ۱ . تسا!هدشملع نیا یگداتفا بقع ثع اب ناکشزپو

 نیرتشیب, دوب یصخش یاهتمومخ لولعم یگد اتفا بقع نیاهلب رباوج

 ۱ رنیا دنتسن اوتیمت اهني اودندرکیم هعج ارم رمسم هب اهضیرم
 . دنشنیپپدنتساوخ یمن ینعی دننیبب

 هنوگچق رشرد ارن آتیعقوم و دین ادیم اجک ارز ونپیه هدب دپ * اشنم -لاوئس
 و



 ناریاردمزیتونپیهریس و

 ےباوج

 جیطس رد هدیدپ نیا شرتسگابم اگمه ن اریارد نآریسایآو
 ؟ تساهدوب یللملا نیب

 یاکناورر د هکیروطن امههتفر برغهب قرشز املع نی امیوگیم نم
 نسباهک هد ادم اجنا يشاهراک نیاز | لبق لاسه اجنپدیورف

 SER E از أ لبق ل اسر ازه انیس

 ادعبوتسا هدوب قرشردملع نیا ن اینبو ساساودوب یو اکن اور

 ر اهظامه ( زونپیه ) صوصخنپ اردهچن انچرگ او. هتفر اهفرطن آهب

 ن امدوخدی اقعمین اوتب قرشردمهز ابمنکیم رکفدوش یئ اههدیقع
 . تسیچملع نیا تیه اممینک تب اثومین اسرب ار

 تروصب ملع نیاهدوب قرشهدیدپ نیا *اشنمرگا« رویرف یاقآ -لاوئس
 دوب نی اهدنبروظنم وهدرک ادیپ شرتسگوهدش حرطم برغرد یدج
 ردهکار یئ اهتفرشیپ ن آدحهچ اتملع نس ارد صصختم ی اخش اہک

 ؟ دن ا هتف رگ دی یم دوجوب ایند حطس

 رد یسلو میتشادنمه لخادردودیسروصن ن امتسدب یت ایرشن ام .  باوج

 - لاوثس
 ... و تسا یمزینونپیه ی اه نمجنا ای

 - باوج

 هستشونن یئ اهب اتک یلودندرکیم ر اکهکدندوب یاهدع ناریآ
 یسلودن اهدرک یئ اهر اکهچمین ادب ام هکدسربم درم تسد هکدندوب

 ,ميونشیم یئ اهن اتساد
 ت اسومندوبن یکی ناریاردمزیتونپیه ینام اسبان لم اوعزا

 ردم درکیمر اکهکم دوخ نم یتحودندوب یروجنی ! ناشهمههتبلا
 ناشدوخ هک ېئ اهن اب ؛ دنتشون یمدنتشاد یمرب ی اهدع تالجم

 ,,رایس هللادبع ورویرف لشمدت !هدرکهعل اطم هی ور یب یروجنیمه

 م !هدناوخار ناشیاهباتک یلومسانش یمناررایس هللادبع نم

 هسب یتحدنر اد اهزیچ یضعبومزیتونپیهو حورهبهدیقع ن اشيا
 نممر ادن یر اک اهنیا ابز اب نمدنر ادهدیقعزین حاور ار اضحا

 ر ارساملع نی اهب تقو کیهک تسا نی ام رظنومور یم یتقیقح یب
 دنتشا درب یکشبوموجنو کیزیف ارر ارس! نیاودنتفگ یمهنونکم

 رارسانآهبدپ ابنرگید نی ارب انبدنتش اذگ ن آ یور ینین اوقو



 ۶۱ رویرف ابوگتفگ

 هجوت دروم شا نین اوقم امت اب ار اهنیا نالا ام, تفگهنونکم
 م امتو. تسیچهکمیرب یم یپملع نیا تقیقحبومیهد یمر ارق
 دسنن اوت یممهمدرم همهو تسا یلوص اومیر ادمه ارش |نیناوق

 .دنر ادار تردق نی امههمهودن ریگبد ای

 ودشاب هجاوممزیتونپیهدنن ام یاهدیدپ اب یاهعم اج یتقو -لاوئس
 ءار آرگادن | صصختم و رظن بح اصملع ایهدیدپ نی اردهک يصاخش |

 ه اگیاجزگرهملع ن آدشاب صق انتم ه اگو تو افتم ن اشي اههتفگو

 ار مدرم اریزدوشن بوسحم زینملع دی اشو هتش ادن یراوتساوصخشم
 قفاوت قیرطز اهدیدپ نیمهرگا اما. در اذگ یم یمگردرسرد
 عضو «ددرگ حرطم ار آفالتخا لقادح ابو ن ارظنبح اص یعمج
 ... درکده اوخ قرف

 یاهنمجنا حاوراراضحاهب مجار طقف ام. دوبرتهبتبلا - باوج

 روطب ایندرد تش ادنمه یتفرشیپ حاور ار اضحا نوچهکمیتشاد

 ینمجنا یارادمزیتهین امومزیتونپیه یلودن امن یقاب. یلک
 رکف مه نالادندرک یمر اکدرفدرفودنک تفرشیپدن اوتبهکدوبن

 لک شهب هکدنش ابهتشاددوجو هدش هتخ انش یدارف اهکمنک یمن

 فشکوهدوب قیقحتم راکرتشیب" اصخش نم یلو. دننکر اک لفاحم

 و مرادنمه نالاومتش ادنراکورسمهر امیب ابوملع نیا تیه ام

 "دعب هکم ر اد صوصخ نی اردمه یئ اهیروئتومتسهم دوخدب اقع یور
 . د رکمه اوخ پ اچ

 ؟دیر ادن لوبق ارمزیتونپیه اب ن امرد امش - لاوئس

 هلیسو نیرتهبهکمزیتهین ام قیرطز اام امر اد لوبق ار ن امرد - باوج
 نآ یناصردرث ادوشبمهرگ |مزیتونپیه قیرطز | تسا ینامرد
 . تسارتمک

 مهنآ درادندوجو یمزیتونپیه تالکشت ارچ ام روشکرد امشرظنب -لاوئس
 زااسآ و ناریاردمزیتونپیه *هل اسدنچو» اجنپ ؛هقباسدوجو اب
 ؟ هدوب ار نیارد یتکرح اهتوسک شیپ فرط

 یگد اون اخملع یلکروطب قرشردهکدوب نیا عوضوم طقف اجنیا -بلوج



 ناریاردمزیتونپیهریس ۲

 تهج نآهبدورب نوریبدنتس اوخ یمندن ام یمهد اون اخرددوب
 هداوناخ یاه هچب رگ اوه دن ام اههد اون اخرددش ابهدشمه یتاقیقحت ره

 یئ اهب اتکهکنی | اب. دش یم شوم ارفدنتش ادنملع ن آهبهقالع

 د رو آ یمنردرسمد هکدندرک یمهف اضا یئ اهزبچدش یم هتشون
 رظنز ۱ يلو هدشهتشونوم اهب اومشالع ابهک یمس اقر ارسا ب اتک الثم

 متف رگرارقد اري اود اقتن ادروم ردهکمتسه یسک نیلوا نم یملع

 لاس رد یراذگ یممدرم تسدهد اس یروجنیمه ارملع ارچ اق آهک

 هبار ملع نیا, د ایس ؛هطقن, باتک پ اچ ابمتسناوت نم ۵

 . دنتفرگد اب ب اتک نیاز ید ایز ی اهدعومهدد ایو یفرعمم درم

 ؟ دین اد یمرطخ کی امش ار هدننکم زیتونپیه تردقمهوت ای آ -لاوئس

 ؟مهوت -باوج
 . ياهدع ایدرف ندرک باوخز ار وزیتونپیه تردق ساسحاومهوت - لاوئس

 ملع نیا *هیاپ,درادندوجو یمهوتآ الصا تسین یزیچ نینچهن -باوج
 تسسا یکیزیف نیناوق شرتشیب هتفرگر ارق کیزیف ساسارب
 تبثم یور تبثم تردقریث اتو یفنم یور یفنم تردقریث اتو

 یلیلدمهه دننکمزیتونپیهودوش یم ادیپ ناسنارد تل اح نیا

 دنناوت یماهنتهنودنر اد ارتی اهمه اریزدوشمهوتمدر ادن

 . دنریگبد ای ارمزیتهین امدنرد اقهکلبدننکم زیتونپیه

 ی درسف تایصوصخو یریذپزونپیه نیبر اک اهل اس لوطرد ایآ -لاوخس

 تفگ ناوت یم" الثمدب |هدش یص اخ *هطب ار هجوتم ص اخشا( اه قلخ)

 ینوناق ناونعب ارنیاودور یم ب اوخبرترید ابورتدوز یبصعدرف

 ؟ دادمیمعت

 دنتسهاهزیچ یضعب یالتبم ومشخر اچدهک یم اخش ادرومرددینیبب  باوج

 تاث هبرجت, اهنیاو باوخرد ندز فرح اب يباوخیبدنن ام

 یرگیدزیچ باوخ س اس یلو. دنر ادد ایز باوخد ادعتس | هکهدرک

 یورین سناکرفهجن انچرگا. تس امزیتهین امرد لص او ساساتسا

 ندب یسیط انغم یوريت سن اکرف اب لم اع صخش ندب یسیط انغم

 تل اح ني ادن اوتبهدننک ب اوخودنش ابمههب کیدزن لومعم صخش



 ۶۲ رویرف ابوگتفگ

 رامش هک تسا نیا لشم ينعي. دی آ ېم شیپ باوخدرو آدوجوب ار

 دیتسن اوت هچن انچرگادینک یممیظنتودیر اد تسدرد یسن اتسیز
 دهاوخ باوخهبهلم افالب فرطدینک قب اطم ار شا سن اکرف" الم اک

 . هدر اد یرکفزکرمتوهد ار اهبز این نیاو تفر

 لصاحلیسوهچبو هنوگج نآایمیظنتو سن اکرف نآ صیخشتو -لاوث
 ؟ دوش يم

 یمهزیتهین ام جاومادناوتبمد آهک نیرمتور اکدهاوخ یمهبرجن - باو
 فرط اب قب اطمود ادرییفت رگ ادنک یکیهژوس اب هد اد رییفن اردوخ

 . تفرده اوخ باوخبو ادش

 اسیآ ؟دیر اد یرظنهچ ن آتیه امو( انارپ سفنت) انارپدرومرد لاول

 ؟در اد یجر اخدوجو ای تساروصت کی انارپ
 هک یسصاخش امامت تساهتشاددوجومیدقز | سفنت نی "الما با

 ماجناار سفنت نیادندرک یمر اکمزیتونپیهوم زیتهین ام
 هک ار یرصانعوداوم نآامرگا تسینروصت عوضومو. دند اد یم

 یاوهزاریغ یزیچمیز اسب ميه اوخبدر اددوجو اوه نتخاس یارب
 لگنجو ن اب ایبوهوکرداهرهشز | جر اخرد تعیبظطرد ام یسفنت

 تردق کی یسفنت یاوههک تسا ن آ یارب دوب ده اوخ« مینک یم سفنت
 هخفن ن آودر ادمههخفن کی اوههکدنتفگ یممیدقز ا. در ادهژیو

 دیفمر ایسب ار قیمع سفنت تهج ن آز ادش ابان ارپ ن امهدی ابمه
 تسسفرگمیه اوخ ن ازا یبوخ *هجیتنهکمی | نئمطمومین اد یم
 هدافتس اتایح *هخفنو نژیسکاز | ام ردقرههک تس ا نی امه شتلع

 زفم لام نژیسکا نیا ل نوچمی اهد اد اذغ رتشیبدوخزفم هبمینک

 ميناوت یمام؛ زغم تیوقت *هجیتنردمیر ادر اکرسزغم ابمه ام تسا
 , میشامن تیوقت ار تردق نیا

 ساساریاهادراددوجو اچهمهرد ان ارپ نیاهک تسا نیاهلثسم لاو

 مسیوش یمدنمهرهب نآ زا یتقوانارپ سفنت لمعل اروتسد

 ادیپ یگتسبام ءهدارا اب نآ مدعودوجو اجنیاردو میه اوخبهک
 , دنکیم



 ناریاردمزیتونپیهریس ۶۴

 انارپومینکیم قیمع سفنت میهاوخب یتقو تسا روطنیمه هلب - باوج
 یدود اوه هک اهرهشرد اهتنم در اد دوجو قیمع سفنت نیارد

 درادشن ریثات تروص ن آهبانارپ نارهت لشم تسا هدولآو
 .دناهدش بیکرت نآاب یدایزداوم هکنیا یارب

 شسخب مارآ یاهور ادو اهصرقزا هدافتسا هر ابرد امشرظن لاوئس

 یعونممباوخ یاربدارفا ندرک ایهم یارب یاهلیسو ناونعب
 ؟ تسیچ

 دارسفا ندرک باوخ یاربار یصرق عون چیهزا هدافتسا نم - باوج

 . مرادن*لوبق

 ناریارد یموب تروصب مزینونیپیه اب هباشم یئ اههدیدپ ای آ - لاوئس
 ؟دنراددوجو

 یعون نیاودنریگیم یئانشورد اجیاابار یباغرم یلزنارد  باوج

 نیاز امیدرگبرگاو تسا لومعم "الصا اجنآتسا مزیتونیپیه
 میتشاد یاهبرگ مديد نم هکنی ا بل اج اما تس اد ایز اههدیدپ

 . درکیم ر اکش کشجنگ صوصخم یئ ادصد اجیاابهک

 ؟ تسا هنوگچج شیوارددرومرد هلئسم نیا - لاوئس

 نامهعوضومودنوشیم هلئسمدر او ید اقتع ارظنزا مه شیو ارد - باوج
 . تسا

 مزیتونپیه یفرعم ددمرد یصاخشا اب صخش امشز | لیق ای آ -لاوئس

 ؟دن اهداد شی امنآرنآایدن اهدوب

 زانمودوب هتفرگد ایار ملع نیا یرازت *هیسوررد نمردپ - باوج

 هنیمز نیارد ینادنچ ی اه باتک عقوم نآردو متفرگد ایوا
 رد دونهدم ۲ یشاجنز ینمراصخش کی " ادعب لو تشادندوجو

 دوبدراو یلیخ "المع وا .دیعس نب م انبد اديم شی امنزیربت
 و دوب بل اج شی اهر اکود ادیم شب امنودوبرگشی امن طقف یلو

 تسردودوب ملع قفاوم شی اهراک میدرک تبحم مهاب عقومنآ

 .م دیدن ار یسکو از ادعبودوب رگشی امن کی اهنت ام ادرکیمر اک
 مزینونپیهریس یع امتجادع اسم یاههنیمزو عناوم هب هجوتاب -لاوئس



 ۶۵ رویرف ابوگتفک

 ؟دینادوم یمیبطو بس انمار

 نم یارب دیعسنب نیمه هکنیا یارب هدوبنومیبطریخ هن - ب اوج
 نادنز رد اهتدم ن امزن آرد ن ایرج نیمهرس هکدرکیم فیربت
 . هدوب

 ؟دیتسه قفاوم یشی امن مزیتونیپپه اب  لاوئس

 ار مزیتونیپیه شدوخ شی امن ابدیعس نب "الثم هکنیارظنزا - باوج
 دنتسناديمن ن آزا یزیچ هک یمدرم هبو مدرم هبدرکیم یفرعم
 . درکیم یگرزبر اک

 ؟دیاهتشاد يشپ امن یاههمانرب لاحات " اصخش -لاوئس

 هیکرت رد ین اتسر امیبرد هکنب ارگممد ادن شی امن تقوچیه نم  باوج
 هابآریم ارد ابهدکشن ادرد اب مدرکيم لیصحت یتقو هس ردم رد ای

 نینچ هک مسن امهفب اقفرهب اتمداد یت اشب امنه اگشناد یوک

 . در اددوجو ی اهدیدپ
 زونیپیههلمجنآز او یئ ارگ نوردهب ی اهدنب ازف شب ارگزورم | -لاوئس

 هچرد ار شی ارگوهقالع نی !هدننکد اجیا لم اوع امشدوش یمهدیید
 ؟ دینپب یم

 اب دی اشدنهجاوم یحیرفت ت ان اکم ادوبمک ابمدرم نالا« هللاو - ب اوج

 دنریگبدایدنه اوخ یمودننک یمه اگن لی اسم نی اهب یحیرفترظن
 نس. درکر اکهلثسم نیا یوردی اب یملع رظنز |. مناد یمن بوخ
 رظنزا هک تسا نیا نم فدهم اهدرک تسرد یئ اهسالک اجنیا

 -یناسناو نیرتهبودنسرب یئال اب ت اجر دهب یز اسدوخو یس انشدوخ
 تیوقت ار یاهدعدنبامن ب اختنا ن اشدوخ یاربار یگدنز نیرت

 , دننک یم تفرشیپ بوخوم اهدرک

 ؟ تسامکاح بولغم و بل اغ *هطب ارور ب اوخو هدننک ب اوخ نیب ایآ -لاوئس

 باوخرکف ندرک یکیر اک ساساهکمیتفگ تسین یزیچ نیینچ چیه  باوج
 تسد یشاناوت نیاهبدنن اوت یمهمهو تس اهدنوش ب اوخ ابهدننک

 دوش باوخهکده اوخ یمدوخدوش یم باوخهک یدرفو, دنب اي

 .درادن ینعم بولغمو بلاغ نیاریانب



 ناریاردمزیتونپیهریب مو

 و گنفگ ل اهحرد



 ۶۷ رویرف ابوگتفگ

 تس هدنوشمیظنت و هدننکمیظنت کیم زیتهین ام وم زبتونپیهرد

 یاهیرامیبمیناوت یم هلیسو نی اهب امو تسا لوصاومظن *هیاپربو
 یسلو مينکهجل اعمدنراد نارگید ایمیراد نامدوخهک یفيلتخم

 هراشامباتکردار نی امنک یمنهجل امو ین امردر اک نم نوچ
 دیفم یلیخدنهدهم اد ادنن اوتب اهرتکدرگ ام اهدرک يش امنهارو

 دنه اوخ یرتهب «هجیتندن ریگبد اب نیملعم رگ ادشده اوخه دی اف

 . دوبده اوخهعم اجدیفم و تفرگ

 ؟ تسیچدر اددوجورگا ؟در اددوجو یرطخم زیتونپیهرد ای آ -لاوئس

 روزسبت هين اموروزینونپیه هک یطرشبدر ادندوجو یرطخنوگچبه - ب اوج

 وروزسیتونپیه فرطز ادش اب یرطخ رگ ادهدم اجنا بوخ اردوخر اک
 سرت ملع نی ارد ام تسا سرتز | یشانمهن اهک تساروزیتهین ام

 حور دیابدرکراکو تش اذگ اپملع نییارد سکرهمیر ادن لوبق ار

 دوخ راک زا دناوتيم تروصنیارددنک جر اخ دوخز | ار سرت
 .دریگب هجیتن

 ورنه« گنهرفرد امشرظنز امزیتونپیه *هدیدپه اکی اجو لزنم -لاوئس

 ؟ تس اجک امهعم اج نوگ انوگد اعباوملع

 نم تفگ | رمزیتونپیهن اوت یمن اهنتهک تسا یاهلئسم کی نیا - ب اوج

 دنیوگب نمیدنه اوخب رگ |, مزیتهین امومزینونپیه , نیقلتمتفگ
 ره رد سکره تس امولعم امترد ام اهنی امیوگ یم تسیچ اهنیاهک
 دی امنهدافتس املع نیاز ادوخر اکردرگ ادش ابهدرکر اکهک یملع

 دسلب ار مع نی ارگ | یالکرسملعمآ الثمدریگ یمرتهب *هجیتن
 و دوب نمردسپ هکروطن امهدویده اوخ ملعم نییرتهیدش اب
 0 ناتسرپبد سیشررویرف هداز هللادبعدنس انش یمهمه

 نیاز ادیسرپب مه نالاشش ادرگاشز ارگازیربترد . هدوب
 تسن اديمودوب دلبهک تسا نی اش | تلع دننکیم فیرعت صخش

 .دنوش هرادادیاب هنوگج اهسالک هک

 تروص نسیرتهب هب دشاب دلبار ملع نیا هک یکشزپ
 دهاوخن تقوچیه رگیدو درکده اوخ دروخرب ضیرم اب نکمم



 ناریاردمزیتونپیهریس ۶۸

 یارب , دیتسه یندرمدیر ادار ضرم نیا نوچ امشاقآ , : تفگ
 نیا اهنتهن و .دراد ینیقلتریث ات هتفگ نی ادنادیمهکنیا

 تیوقت ار یلماوم هکلبدبوگیمندوخ ضیرم هب یفرح نینچ کشزپ

 . دنر اد تبثم ریش ات ضیرم *هیحوررد اتدنکوم

 ینایطت هچودنش ابدی اب ید ارف اهنوگچ امشرظنز | اهروزپتونپیه - لاوئس
 ؟ دنش ابهدیددی اب

 سکرهو تسا یاهبرجتدر ادن تانیرمتهب ج ایتح امزیتونپیه - باوچ

 ساساو لتصا . دهديمم اجن ارتهب ارن آدش ابرتشیب ش اهبرجت
 یسکرگا تسا یزاسدوخو یس انشدوخ شدوخهک تس مزیت هین ام
 هد افتسا ؛هقیرطو دوشیم رتشیبو اردورین نی ادز اسب ار شدوخ
 ی اهسفنتو یندب یاهشزرو.تفرگ ده اوخد ایمه ار ن آز | ندرک

 تسا نتسیز رتهب یاربهلیسو نیرتهب مزیتهین ام در اد قمع

 مه یرگید ی اهزیجودر اد یرکفزکرمت ت انیرمتم زیتهین ام
 . دریگبد اب ار اهن آدی اب صخشهکدر اددوج و

 ؟ تساهنوگج ن اتي اهسالک یشزوم ۲ ی اههمانرب -لاوثس

 هدزاود رد و مهدیمد ایهوزجهدز اودرد ار اهنیا نم یلکروطب - باوج
 دای هک دراد یلمع یاهتمسق یروضحهچو ی اهبت اکم هچهسلج

 ن آدشوریم دنریگیم هوزجمه تقورهودننکیم لمع ودن ریگیم
 دنب آیس دعبدنن اسریم یف اکدحهبودنهدیمم اجنا ار ت ایلمع

 د اب هسلج هدز اود ضرع ردودنریگیم یرگید *هوزجو نم شیپ

 رفت ۲۵۰ دود لاسه ۰ ود ضرع رد نمهکیروطب . دنریگیم
 اه اج یضعب اهنی |. دنتسهراکهبدراو ن اشهمههکم اهدرک تیبرت

 یلو . دشکیم لوطه امهد « هام ششدن ریگبد اب سکالب ردنو روم

 لمع هسلج نیم ودودن ریگیمد اب سکالبر اجنی اردهسلج نیلو ارد

 د اجیا یث ان اوتو یرکفزکرمتملع نیاردمهر اک س اس اودننکیم
 . تس ادوخرد سکالیر

 یحور) دعب ودز !یکیهب ار ف هی احدش ابر ارقرگا لاوس
 ؟دوبدها وخ ځما دک دعبنب | امشرظنز امیهد تبسن يمد آدوجو (یمسجو



 رویرفابوگتفگ ۶٩

 مزییتونپیه ار اهمشچ ندشهتسخ ینعب تسا کیزیفیور زونیپیه د ب اوج

 « عبر کی تسا نکمم یاهطقنهبدنکیم ه اگن یکی, دنیوگیم
 تدم نی ارد هدننگ باوخودشکب لوط تع اسمین اب هقیفد تسیب

 م زسیتهین ام تسین یروجنی امزیتهین امرد یلودی امن نیقلت

 -داب یزیج کی اجنیارد نممزیتهین امدروم رددنکیم رشا " اروف

 درارمزیتونیپیه هنو نیقلتهن نممیوگیم نمم اهدرک تشاد

 میامنیمیر ادفرط ندرک ب اوخمهم لم اع هس بیک رتز !هکلیمنکیم

 و مهم لصاهس نیقلتوم زینونیپیه « مزیتهین ام بیت رت نیااب
 و یشار اک اهتنمدنش ابیم یعونصم باوخد اجی ای اربهدنهتخ انش

 کیزیف لم در اد نون اقمزیت هبن امو تس ا رتشیبمزیت هبن ام تردق
 . دیهدبم زیتهین امز اعم اج " اتبسن فیرعت کی تسا نکمم رگا  لاوئس

 منکب شاهتشذگهبهر اش ارگ امنکبمه اوخب نمرگا عم اج فیرعت - ب اوج

 هدافتسا یتدعم سیط انفمز ارمسمزا لبقمیدق یتقو .تسارتهب
 ( یندعم سیا نغم )نآردهک باوخ نی اد اجیا ی اربدندرکیم

 رد یلودهدیمنربیغت ار شریسم یئورین جیهو تسا تباث تردق
 اب دناوتیم ناویحوهتش اد تل اخدهزیرغ یناویح سیط انغم

 هک یناسنا سیط انغمرددیوجدوس ن آز ادوخ *هزیرفز اهد افتسا
 میقتسم تل اخدهد ار اهکلبهزیرغ اهشتهن تسا يناويحز ارتال اب

 دوخ *هدارار ایتخ ارد ارنآ یت انیرمت ابدن اوتیم ناسن اودر اد
 ردو . تسامزیتهین اه اب یناسنا سبط انغم فیرعت نی اد ریگب

 سیطانفم یورین یت ایبرجتو تانیرمت اب یمزیت هین ام تانیرمت
 شتی وقتمینگیم شد ایز ار ن امدوخزغم " اصوصخم ار نامدوخ ندب

 میتسا وخ عقوم رهومب رو یم تسدبمه !رن از اهد افتس از رطومینکیم
 , مینکهد افتسا ن آز امین اوتیم

 ؟دوشیم مامت یمدآردمزینهین ام یورین نیاو -لاوئس
 اجهمه ایندردم زیتهین ام نیاهکنب ای ارب . هنمر ادهدیقع نم - ب اوج

 تبحم سسیط انغمز اهمه ۰ تان اک ات هنف رگهرذز ادر اددوج و

 ندبرد ؛ ناسنا ندبرد تسه اجهمه ششوکو ششک نی اودننکیم



Yoن اري اردم زیتونپیهریس  

 ره ودر ادن ین ای اپو تسه ت اد امجو یتحو تاتابنرد «ناویح

 یدیدج نیناوقمنکیم رکفدوشهعل اطم رتشیبدرومنی اردمهردق
 . دنک تسیز رتهب اهن آذخ ا ابهکدناوتب رشب ود وش فشک

 ندرکهزیت هين امدن | هتفگ اهروزیتهین امزا یضعبهطب ار نیارد - لاوئس

 دياب نانیاد اقتع اهبدوشیمورین نیا شه اک ثع اب نارگید
 . درکهد افتساورین نی ازامکودودحم تروصب

 دنکددیلوتر اجفنا اهن آزا یاهلیسوبمد [هکتیارگمدوشيمنمکو

 ردو ندبرد . زغم رد تسه اج همه ردنسب | دننکیم تسردمت | بمب هک

 دوجو یسیط انغم یورین نیا اههدیدب یم امترددر اددوج و اجهمه

 . در اد

 ی ریث اتهچ صخش کیردورین نیادوجوهبد اقتع !مدع اید اقتع | -لاوئس
 ؟ در اد

 یت ابلمع و تایبرجت م امت هکنی ایاریدر اد یگرزب یلیخریث ات - باوج

 دوجو هب نامیاود امتع اد اجي ای ارب رتشیبدیهدیمم اجن | امشهک

 نیا یاراددرادنداقتع امزیتهینامهب هکیدرف نیارب انب - لاوئس

 ؟ تسینورین

 ره هک میتفگ نوج .درادنارنآز اهدافتس | ؛هلبسو اهننم تسه - باوج

 ردما هتشونمهمدوخباتکر د نم درا دندوج و« درادن اروریننیا یزیچ

 سیط انغم نیارگاهکم اهدرکهر اش امه نبقلتوم زیتونپیه ب اتک
 .درادندوجو "الص ادش ابهتش ادن یزیج اب یسکار

 نسب ید اسیز کرتشم ت اکن دید اد مزیتهین امز اهک یفیصوت اب -لاوثس

 . دراد دوجو ,یچ, ینیج یورینومزیتهین ام
 دناهدرکهدافتساورین نیاز اهدوبرتشیب ینماانهک یئ اه اجرد ب اوج

 و نيج لثم دنکع افددوخز | دن اوتب مد آهک یمزر ی اه شزرورد

 دندرک هد افتسا یکشزپ رد رصم رد« تست دم [دوجوب ن اض اترم؛ن اتسودنه



 ۷۱ رویرف ابوگتفگ

 هبرظن نیازادوبد ایز ینماانو یدزد هکنی اهنمه ناریارد

 هدازیلو یاقآهبدرومنیارد ار مدوخرظن نم. دندربه انپود اجورحس

 ؟ تسا یلکشهچهبورین اب اهورین نیا بانارپ ءهطبار -لاوئس

 . یزگرم یورین ینعی؛ ورین نیا تیوقن یارب تساهلیسو انارپ = ب اوج

 ؟ دیآیمامش شیپ دنتسه ینورد یشوریندوجورگنمهک یدارفا ای آ - لاوئس

 ؟ تساهنوگچ نانیا اب امشدروخرب ه ویش

 هدیدپ نیا رکنم صخش نیا« دش نمدرگ اشدعب هکدم آ نمدزن یصخش- ب اوج

 دوجو یئ اههدیدپ نینچهنوگچهکنی | ندیدو ندم آ ؟هجیتنرددوب
 مینشاد یعیبط ملعم کی ام .نف نی اردهدشد انس | شدوخ نال ادنر اد

 نم دوب ن ایرج نیارگنم یو.ن ائ ابید م انب( ن اتسریبدرد)

 وری نیاهک تفگودش نم غلبمودرک بجعتم درک باوخاررفن کی
 . تسا نیمه تعیبط لص |" الم اهک تفگ "ادعب تس | تعیبطدض

 تیقفومرب و دیریگب رظن رد ار ن اتدوخ تیقفوم امشهکن انجرگ |
 هک یسلصحم . دشدیه اوخ قفومدصرددصدیرو ًابب ن امی! ن اتدوخ

 میوگیممنک ظفح ار مسردمن اوتیمن نم اق آدیوگیم؛ اجنب ادی آيم
 ایبورادرب تش ادد ای« نک لیمکت ار تاهعسل اطم؛نکهعل اطمو ربوت

 تشتورص یدرکهعل اطمهک یزیج ن آمیوگیم اجتب ادي ایم. اجنیا

 هکنیا ی ارب ؟ ارچ. دوشیم شظفح ب اتک« دب ایم ترط اخب یتساوخ

 تردقیلخ نواب ر وعش« تس | فرط صخش نط ابروعش اب روزیت هین ام
 .دراد تردقروجهمهودر اد

 زا ناوتيم دوش دراودرفرب یمخز رگا یمزینونییه یسح یبرد  لاوئس

 هیجوت هنوگچ امش ار هلئسم نی ادرک یریگولج لم اکروطب یزیرنوخ

 , دیک امنیم
 اهتنه میوگب امشهبار مدوخ «هدیقع ز ا! تمسق کیم روبجم نم اجنی[ - باوج

 درادتیریدم زغم . م اهدرکن شپ اجز ونههکنی | یارب میوگیم صق ان

 هب ار مدوخ ؛هدیقع نیا نم یلودناهتفگ " البقارنی او ندیرب
 در ادن تیریدم اهنتزفم. تساهدنز اسزغم هکم اهدرکهف اضا نآ



 ناریاردمزیتونپیهریس ۳

 دن آیمدوجوب نینج هک یتقو. تسهمه هدنز اسو دنکیم تیریدم

 زغم اررگید ء اضع او امش ای نم ینمیزفمدب [یمدوجوبزفم لوا
 .ده دیم ماجنادراد هک یسیط انغم یورینهلیسوب !رر اکنی ۱« دز اسیم
 ؟درادنار یگدننکمیم رت اب آدش ابهنشادزغم ار یگدنز اس یتقو

 نیاهب میناوتیم ام مه ار اهیر امیب تهج ن آهب سپ« در اددصر ددص
 یراک مین اوتیم اممه نوخ ن ایرجرظنز اومیهدب یدوبهب هلیسو

 مریگبمیمصت نم " اضرفهجن انچ رگ ادتفیب ن ایرجز | نوخهکمینکب
 دیایب نو ریبهد رکد اجیا ندبرد نزوسهک ېئ اه خاروسز ا نوخهک
 مداداههچب یارب شیامن کی نمزیربتردهک یروطج. دم ده اوخ

 . نوریبدیرپیم نوخادصابدندرک بجعتودش م اجنا لمع نیمهو
 , دم آدنب نوخدی آيب دنب متفرگمیمصتدم ادنب نوخ هک متفگدعب

 نيا ش اهصالخ تسا جاوما ؛هلیسوب امزفمهبزغم طابترا نیا
 .تاوما یایندردهنمينکيم یگدنز جاوا یایندرد امهک تس ا

 زا دننکيم یتاپهلنهک یئ اهنآومیر ادرگیدمه اب ظابتر ! ام
 فرسصرگیدمه اب جاوم | *هلیسوب ودننکیم هد افتسا جاوم | نیا

 نوسخ هکمیهدن هز اجا میناوتیم جاوم | ؟هلیسوب امو. دننزیم
 دی ايب نوریب

 دوجو یث اه تیل اعف ینامز هکنیاو حاو راراضحا درومر ددب درک هر اش. ۱ - لاوئس
 ؟ تسیچ حاورااب طابتر ادروم رد امشرظن هتش اد

 لوبقار هدیدپ نی | مالساو من املسم کیهک تسا نیا شتقیقح نم - ب اوج
 دنک تباث نمهب تسن اوتن یحورلا "هبرجت نمجنا یتح در ادن
 . تسین حیحص حاور ار اضح ا«دراد تحص حاورار اضحا نیاهک

 وحن چیههب اب آو ؟ دیش امنیمهیجوتهنوگچ ار ن اخرچزیم *هدیدب -لاوئس
 ؟دیر ادن لوبق ارهدیدپ نیادوجو قیرطو

 رددیناوخب ار یز اریش مر اکمرصان بانک « تسین. مرادن لوبق - باوج

 حیحس ظاسبترا یرارقربهک تس | هتشون بوخ یلیخدرومنی |

 تسا يسيط انغم یورین *هلیسوپهمه اهنب او ن اخرچزیم . تسین
 یراک حورو دننکیم؛ یعمج تروصبد ارف اهک تسا یمیظنت *هجیتنو





 ناریاردمزیتونپیهریس ۷۴

 نامیان آهب تهج ن آهبامو تسا يش ادخهلئسم کی حور« دنکیمن

 . در ادن تحص ن آ ر اضحا متفگهکرروطن امه ام امیر اد
 هکار یئ اه ب اتک. مر ادناتدوخمخشدروم رد یتالا وئس ر ویرف یاقآ - لاوشس

 ؟ دیش امنيم یبایزر |هنوگجدن وشيم رشتنم ن ات صصخت هنیم ز رد

 ریاسو یسیلگنا ایهنارف؛یسورز اهکار یفلتخم ی اهباتک- باوج

 نیا هلئسم مناوخ یم ومنیبیم ار اهنیا نمدنوشیم همجرتب اهن ابز
 تسبحم مزیت ونپیه یوررتشیبدنتسههد اتف | بقع اهشم اهک تس ا

 مدقتعم نم یلو دنرادن لوبق ار مزیتهین ام اهن ادب اشدننکیم

 اهباتکزا یضعب. در اد یصخشم نیس اوقو تس ایتقبقح مزیت هین ام
 ۱ . دنتسه لذتبم هکدنتسهمه

 ارهدشرشتنم بتک نیرتهبز | يتبسيل اج نیمه لپ امت تروصرد - لاوئس
 . دیهدهث ارادنر ادروخرب ناو ارف شزر از | امشرظنز هک

 .نمز اهندیسرپب نارگیدز ادی اب ارنآ. هللاو = ب اوج

 .ن اتدوخ بتکز اریغ هتبلا -لاوئس

 هن .( ددنخیم) دیسرپب نارگیدز ادي ابمیوگیم لیلد نیمههب - ب اوج
 دناوخب ار اهب اتک همههک میوگیم مه منادرگ اشهبمر ادهدیقع نم

 کیدین اوخب ی اهحفص تسیود ب اتک کی تسا نکممهکنیآ یارب

 تسا حیحص مه یو اکنارورظنز | نیاودش اب امش ل احدیفم شرطس
 زا یاهطقن کیرد مالک ن اجودنزيم فرح« دنزیم فرح مد آ ینعس

 دنا یروج نیمه اه ب اتک نیا ناگدنسیونو.ن وریبد رپیم شن اهد

 ؟ دینکیم راک یاهفرح تروصب تسا ل اسدنچ  لاوئس

 مسلع نيا ۱۳۱۶ و متسه ۱۳۰۳ دلوتم نمو تسا ۱۳۶۹ لاس نالا - باوج

 راک ملع نیارد تسا لاس ۵۳ نم نیاربانب م اهتفرگد ايار

 , یقیقحتو منکیم ر اک یملعمنکیم
 لسیکشت ینس یاههورگهچود ارفاهجرتشیب ار امشهب نیعج ارم -لاوئس

 ۱ ۱ ؟ دنهدیم



 ۷۵ روسیپرن بوک تفگ

 هژوس ابر اک نیحرد یناوج نینسرد

 ان آهک یزیچ نآ یلودنی یم نم شیپ ینسرهز اوهقبطرهز ۱ - ب اوج
 مگ یزیچ کیدنیوگیم "الثممهدب اهن آ هب مر ادن نمدنه اوخیم

 میا هدرک دمآشیپ ین ایرج کی اب. متسین شله | ميوگیم. می اهدرک

 ورحس لثم ارهدیدپ نی ازونه اهني |« متسین شله | نممیوگیم
 ن اش همه هب مر ادن لوبق, منکیمدر ار اهنیا نم« دنریگیم ود اج

 اجنیا نمو تسههک یرگیدهلئسم منکیم قیقحت نم هکمیوگیم
 واک یاد ییمارف نوک ات نت اسکهک تا ییا تکریم اقا

 یلاحرددن اهدوب کشزپودن اهدرکر اک ن ار امیب یورربدن اهدرک
 دوبرتهب دشیم راک ملاس یاه ناسنا یورربرگا یملع رظنز |هک

 رامیباب نم دشیم هدرب یپ شن اد نیا تیه امو س اس اهبزین رتهبو

 فرطب ملع رد ارم هک تسینر امیبز ازین یعقوتومر ادن یر اک

 دوشهدیشک شن اد نیا فرطهبدوخدب ابر امیب« دن اشکب تفرشیپ



 ناریاردم زیتونپیه ریس پو

 دوخ رگف« دشخب یدوبهب یز اسدوخو یس انشدوخ «هلیسوب اردوخات

 میوگیم تهج نیا هب. دریگب هجیتندوخ ریب ادتز | اتدی امن حالصا ار
 و دنرسب یپ ن اشدوخ تیصخشهبودنس انشب ار ن اشدوخدب اب همه

 .دشدنه اوخنر امیب ن انی اودنز اسب تیصخش نآابمهار ن اشدوخ

 لب اقرسفو E مزیت هين امو مزیتونپیه *هدودحم رد -لاوئس
 ؟ هر ادندوجو امش یارب یهیجوت

 نس هکدیوگب یکی رگا تسین مه بیجع تسا یعیبطزیج کی نیا = ب اوج
 تیریدم نیا م درک ضرع هکروطن امه. م اهدرک ن امرد ار مرنورک

 ارورسین نیاودربب .یپ ملع نی اهب "اتقیقح یسکرگ او تسازفم

 . دوشيمنر اچیب "الم ادنک تیوقت شدوخرد
 دنا هیجوت لباق لم اکر وطب امش ی ارب مزیت هین ام و مزیتونپیه سپ - لاوئس

 ؟ تسین اهن درومرد یم اهبا جیهو.
 هدنن ار کی تسا مولعم هکمزیتونپییه . تسیذ نیبرد م اهب ا١ هلب- ب اوج

 مصهروتوم یادمو تسا کیر ات اوهودو ریم و هتسشن نیش ام ردهک
 هاتنگن نیا ؛هجیتنرددنگیم ه اگنهد اج طسو ی اه طخهبدی یم

 فد اصتودوریم "ال امتح اودوریم ب اوخب و دوشیم هتسخ شن امشچ
 نسیا تسا یعونصم باوخهکلب تسینیعببط ب اوخ نی |. دنکیم
 اب تسین روطنی | مزیتهین ام یلو تسا یلومعم مزینونپیه کی
 اب درک ب اوخ تش اذگریخ ات ن اوتیم هين اش کیرد مزیتهین ام

 نمەب تع اس مین میوگیمن صخشهب نم مزیتهین ام رد. درک سح یب
 دینک تیوقت ار ن اتیرکفزکرمت یت انیرمت اب امشرگا. نکهاگن
 . درکدیه اوخ لمع رت میرسورتهبدیس انشب ار ن اتدوخرتهبو

 تاقیقحت نیا جی اتن تسا يقيقحت" افرص امشر اکدیدوم رف" البق - لاوشس

 ؟ تسا کیدزنهنیمز نیارد ناگتشذگ ی اههتف اب ابدحهچ ات

 مزیت هین ام ومزینونپیهز | نال ا امرگاهک تسا نیا شا تقیقح - باوج
 راک هک تسا يناگتشذگ شالت *هجیتنردمیراد یزیچ نیقلتو

 م اب تشپهب ینابدرون کیز ادیه اوخب امشرگا ینمی, دن اهدرک
 نییمههک دینک شوم ارفدی ابندیتفر هک ارمودو لو ا ؟هلپدیورب



 ۷۷ رویرفابوگتفک

 مامت مرادهدیقع نم. هدناسرموسهلپهب ار امشمودو لو | *هلب
 ودن ام رتحم« دشابهدش لوبقهچدسش ابهدشد ر هچ ن اگتشذگدب اقع

 تس اهن آ ت اشق انم ؛هجیتنهکبیا یاربدنزیزع نم شیپ اهنیا

 . مینکبر اهظ امیناوتبهک اجنی اهبمیاهدن اسرار نامدوخ امهک
 تسا یزاسدوخو یسانشدوخرد ان امه نمدیدج ی اههتف ایو

 «تشاد ندب تحص« تش ادرمع لوطدب ابو ن اوتیممیوگ یم نم هک
 و درسکن لوبق یدوز نساهبار اه ېتحار انو تشاد بوخر اکف |

 هجیتن نیا بنمو,ندرک یگدنز رتهبو نتسیز رتهب ینعی اهنیا

 نیرتهب یگدنزدگ ادشم اهترب اربردورین نیا نتش ادهکم |هدیسر
 هنادرسنوخ یلیخ ار لث اسم همه. م اهدرو آ تسدبهک تسا یزیچ

 ,منک یم یقلتهد اسومی امن یم فرطرب
 ؟ تساهنوگچ یشارگ نورد یط ارفا تروم امشرظنز | -لاوئس
 تسین حیحمدوش اوزن او یگدرسف اهبرجنمودش ابدیدشهک یتقو - ب اوج

 یراکمهرگیدمه اب ام ندب اضع اروطچمیتسه هعم اج کیز | یوضع ام

 ,مينک یراکم» رگیدگیابدب ابهکمیتسه هعم اج کیوضع مه امدننک یم
 , دیشوگب ن ات یبنج قشالعو اهتیلاعفزا -لاوئس
 هکم اهتشون یئ اهب اتکومتشادهقالع یگدنسیونهب یکچوکزا نم - باوج

 "البق تسا نم ت اعل اطم «هچیتنهک تسه اتدنچمه اهب اتک ن آز |

 م درکپاجارب نیقلت و مزیت ونپیه» دعبم دوب هد رک پ اچ ارب ه ایسهطقنب

 نتشون یارب ن ایس زیتوسنپیه ی اههبرسجتزا مدیدج باتک
 نسیم رجم اب ل اسهدفه ,تیقفوم دیلککدوکب م انهب یرگید ب اتک
 نسی ادب ابدش ابهتش ادهچبرگا یاهناخرههکمتش ادر اکورس کدوک

 | رم زیتونپیهرد نم ت ایبرجت ب اتکدعبو. دش ابهتش اد ار ب اتک

 قوقح خیر ات مانبماهتشون یرگید ب اتکومنک یم پاچ*هدامآ
 *هدکشن ادرد یلیصحت *هل اسر ارنی | "همدقم هک , ناتساب ن ارب
 لاس هدر اهچ« هدزیس نال اهکم اهتشون یب اتکو. مدنارذگ قوقح

 ل اح حرشهک . ردپ ؛هسامح «م انبهکمنک یمر اک نآ یورتسا

 هرودرد. تسا ن اجیابرذ آ یرنهو یسایسیگنهرف خیر اتومردپ



 شپ اچهد ام آب اتکز | یئ اه تمسق تش ارق ل احرد

 , مزیتونپیهرد نم ن ایبرجت ۰

 هک مداد یم اههم انزورهبمتشون یم یئ اه ن اتس اد یلیصحت

 رد م ۱هدرکعمج ار اهن آ. مرو ایبرد ارم دوخ یلصحت یگدنز جر اخم

 .تسا هاتوکناتساددنچ لم اشدلجرههکدوش یم ناتساددلج ۱« دودح

 ۱۳۱۹ لاسزا نم. تارکفت»م انب تس ام رعش ب اتکرتمهم همهز |



 رویرفابوگتفگ ۷٩

 باتک دوش پاچرگاهکم اهدرک عمج ار اهرعش نیاومیوگ یمرعش
 دص هلمج ناز ا"الثسمر ادمهرگید ی اه تش ادد ايب تسا یبوخ

 .مسیون یممهز ابملوفشم ...ومر ادمالک
 نسا یرسیگدای یبرد طلغ ای تسرد ت !روصت ابهک ین ان اوج اب -لاوئس

 ؟ دیر اد ینخسهچدنتسهملع

 نیا ل ابندهک یسکدنجرهدیهدنرده ار ن اندوخ تقو میوگیم نم - باوج
 ناشدوخ تقوز ادب اب اه ن اوج. دهدیمنرده ار تقو دورب ملع

 لط ابو لط اغ« دننک شزر و« دننکر اک« دنسیونب« دننکهد افتسا

 هدیشک مه ملع نی | فرطهب هکن انچرگ ۱« دنر ادنهگن ار ن اشدوخ
 ودیفم رایسب یزاسدوخو یس انشدوخرظنز |هکمنکیم رکف نمدنوش
 .در اد هکن ملاسار شدوخدن اونبه؟ تسا بج او همهرب

 زا زسگره اب آو؟ دیر اد تیادذردوخهفرحز ار اک ل اس نیدنجز | سپ  لاوئس

 ؟دسیاهدشنهدزو هتسخدوخر اک

 دن درو آنم یارب ینالعا گی همانز ور ر د«ناتتم دخمنکرضرع ار ینایرجکی -- ب اوج
 -وسنپیه نمجنا هک دوب ه دشپاج ناهیکهمانز ور ر د د امتشهبی درارد هک
 نالعا نیا منا درگاشزا یکی ادعب متشا دتر بخ نم « دوش یم لبکشتاهر و زین

 اب« دوبناجنآ ن ایرج نیا لوئسم م درک نفلت یکشزپ م اظنعب نم, داد نمبار

 ؟ دیتسه ینالفامش هک تفگ, م درکگتبحص هب ز ور ناتسرامیب یاهرتکدزا یکی
 نم هک یروطهب: میرادز این اشمهب ام رویرف یاقآ تفگ, هلب: متفگ
 شدوخو هتفر اجن آهک سکرههدش لیکشتهک نمجن | نیا مدرک کرد
 . روی رز اهتفگ, هتفرگد ابهنوگچدن !هدیسری هدرک یفرعم ار

 د اس اسمشز اهمه تفگیم کشزپ ن آو. دن اهتفگ روطنی | "ارشک ا

 . ( ددنخیم) دن اهتفرگ
 کوب اک. مد اهن نایمرد کوب اکابار عوضوم نیا نم يتح

 مسیونیم یباتک اهروزیتونپیه ل اح حرشهب مجار نمهک تفگ
 مه مدوخ لاح حرشردود رکمه اوخ یئ اه شسرپ امشز او دم آ مه اوخ
 . ( ددنخیم) م !هتف رگد ایرویرف ب اتکز اهکم اهتشون

 ماهتسناوت نمدی اشهکمنکيم رکف نمو تسه ین ایرج نینج



 ناریاردمزیتونپیهریس رو

 ده اوخ تب اث هدنی مهز ابهتبل ا« مرادربه ار نیارد يمدق کی
 دنا هدرک فیرعت يخرب« دناهتخات نمهب اه یضعب اه ب اتکرد, درک

 . تساهدش فرط نم اب شدوخ *هقیلس اب سکره ه رخال اب

 زا یتسردرومت ناگدرکلیصحت تیرثکا نایمرد یتحو هعم اجرد -لاوئس

 نیارد یتافارخودر ادن دوجو مزیتهین ام و مزبتونپبه *هدیدپ

 .۰. در اددوجو هنیمز
 زکرمتصخشرگ ۱. تسا یلومعم مد آ کیروزیتونپیهوروزیت هین ام - ب اوج

 دی اب هک یا هلئسم يلو تخوم ده اوخ ار ملعنب ادش ابهتشاد یرکف

 مجازم درف کیروزیت هین امهک تسا نی ادریگر ارقهجوتدروم .

 . تسادیفم هتخادرپ یز اسدوخهب نوچهکلب تسین هعم اج

 ء یاههمانربزا طلف تاروصت نیاز | ید ایزر ادقمدسريم رطنب - لاوئس
 ت اشن دهدیم لم اعز اهن اشنمردلق یروصت بلغ !هک یشی امن
 ؟ تسیچ امشرظندنش اب هتفرگ

 نال | بخیلو دننکیم هف اضاودننکیم هفسل ابم و دنه دیم شب امنهلب - ب اوج

 .م !هدینشندرومتی ارد یزیچ نم تس اهتدم تسین اهنیازا

 ؟تسا مادک ن ات صصخت و هفرحز | امش هرطاخ نیرت نییریش - لاوئس
 یسنشج هب ه اشن اد فرطز | اهزور کیدوب هیکرترد شنیرت نیریش - ب اوچ

 رگیدیکی تسدد اتف ادندوبهد اد ام هب هک يتر اکدندوبهدرک توعد

 هرابود ار ام دن دوب هدم آدعبدبسربن ام هبو شن اتسودهېد ادودربهک

 اجنآ مد اددرویرد شی امن کی بش ن امه نم. می [یمنمتفگدنریب
 هکدعبدشد اجب اه اگشن ادرد یمسرو مس | کیومیدوب نویسن اپ هک
 نآ نم دندرک توعدار امدندوبهتفرگه اگشن ادرد یرگید نشج

 و دشارجااههمانرب یتقو دوب ملاس٩۱ و مدوبوجشن اد عقوم

 یيشي امن ده اوخیم اه یناریازا یکیدنتفگدیسر نمهب تبون
 شیامنو مدرک باوخار یاهلاس ۳۶ صخش کی اجنآ نم. دهدب

 دوبین املآ د اتسا کی. مد اد ناشن ار اهتل اح ؛همهومد اد یبوخ
 متفر« تساوخ ارم« دزيم فرح بوخمه یکرت« دوب: اگشن ادد اتس أ

 .هاگتماقا « هلحم ینعم هباجنیارد یکرت *هملک : دروی ےہ



 ۸۱ رویرفابوکتفک

 مدوبهدید ناملآرد نم هک تفگودیسوبودرک لغبارم« شا شیپ

 دیر اد لاس ۱٩ هک امش ام ادننکيم باوخ ار اههلاس ۱٩ اههلاس ۶

 و فسیرعتهبدرک عورشدعب« دیدرک باوخارهلاس ۳۶ درفروطج
 یتمعنرب نیمزرس ناربا« در ادهدیمهن ياه مدآ ناریاهک تفک

 رد نم سپ نآزا ... ودنتسه یروعش ابد ارفا نایناریا؛ تسا
 همهيئ ام ام اب یز اسور ادەچ‹ قوقحەج« بطەج اههدکشن اد م امت

 دنتشا دکیلع و 22 2 ۳۷ له 9۹م جوار
 تسیفیکنآابهگ ندوب یناریارظنزا نم یارب" اتفیقح نیاو
 . تسا یموخهرطاخ یلیخ میامن یفرعم ا ر یملع مدوبهتسن اوت

 یا هدش تب اث لصادروم نی ارد اب آدیدوم رفهر اش | نس فالتخ اهب -لاوئس

 اوج

 ؟دنوریم ب اوخبرتریدهشیمه نسمدارفا "الغم هکدر اددوجو

 رددر ادندوجو یاهلئسم چیهو تس ا! سن اکرف ميظنن ن امه لص | +: اپ

 فلتخم نیتسردد ارف ! ابودنکر اکجدن ادیم روزیتهین ام هبرجترش |

 e e .عقوم کی. عروس یی توت

 ۰ دهډ ۾ زو

 رفن تشه" الثم دینکیم ب اوخ ی اهلیسو اب امشدنکیم قرف اجن آرد ب أوج

 دننکیم باوخار اهشبا یاهلیسو کی ابودین اشنیم یلدنص یور ار
 « هتفرن باوخ یکی« تسا فیتسژگوس تل احرد یگیدینیبيم دعب

 ‹تسا غولش یمزینونپیه ی اه باوخ. تسا يسپسل ان اک یکی

 روزیتونپیه یرکف زکرمتردقره تسین روطنیا مزینهین ام یلو

 . دو ریم باوخبرت قیمع و رتهب ف رطدش اب رتشیب
 درسکناوتیم یعونصم باوخ هدیدپز اهک یاهد افتسا نیرتهب - لاوئس

 رک ا یملع ره بح اصمن ادیمم ولع رد ام ارتیا نم« اهه ارم امترد با وج

 دوش يم یرتنشیب تیقفوم بح اص شدوخر اکرددریگید ای ارنیا

 هتش اد یصصخت ایهفرحهچدیدوبدنم هقالع دیدوبنروزیت هین اهرگاو ب لاوئس
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 ؟ دیش اب

 هر ادا سيئر اهندممدوب یضاقاهتدم نمهک تسا نیا شا تقیقح - باوج

 سدنهم یاق آم انهبمتش اد یتسود کی, متسهرع اشوهدنسیون« مدوب
 د ریگب هناودنههس اتود سکره تفگیم نمب سدنهم نی ا« ردیشوه
 هک منکیم بجعت امشز | نمدنکشیم دز ادن |یمودن | وتیمن. شتسد

 دی اهستشادهگن ار همهو ن اتتسددی |اهتفرگهن اودنه تشه« تفه

 .دش اب تسرد نامتسود نیا فرحدی اش ( ددنخ یم )

 ار یش اهتیل اعفهچهعم اجردم زیتونپیه ت ایعقاو نیبت یارب - لاوثس
 ؟ دین اديمدیفم

 نودسسب نمدوش لیکشت یئ اهنمجن ارگ اهک تسا نیا شا تقیقح  ب اوج
 دوش یمم اجنا یتاقیقحت اهن آرظن تحت یزرو ضرغ نودب« هبش اش

 جچیائنن تروصنیاردومنکیم یر اکمهددرگ اپرب يملع تاسلجو
 ر ارقرگا نوچ. تسارتهب نی اودی یم تسدبر اکزا یبوخ یلبخ
 و مسیر ادنهکده اوخیم ینلی اسومنک قیقحت یش اهنتهب نمدش اب
 نینچرگاو, تسا لکشم "اتقیقحدرف کی یارب لیاسو نیاهیهت

 دنزيم یفرحدنکیم یور کت شدوخ یارب سکرهدش ابن ینمجنا
 امشهکتسا نیارد نم *هدیقعور اک نسح. دوشیم نارگیدرکنم ای

 یتناسکزا ناریا یاجهمهو نامرک« نارهت« زیربتز ! نالارگا

 دوش ادیپ یکیمنکیمنرکفدیسرپی» ارم هدیقع؛ دنسانش یم ارم هک
 نم هتک نت ایم اهتآهگنیآ یا ی دش اب فت اعم نم هدف ایک

 صوصخبم اهدناسر ن ایاپهب " ابیرقت ارم دوخ تم دخو ارم دوخ شقن

 . دوش باچمب اتک نیارگ !

 ؟ دشکیم لوطردقچ " ابیرقت ن اتب اتکر اشتناات -لاوئس

 هز اج ایل ام تردق رگاهتبل امنک شه ارهبور ل اسم اهکمنکیم یعس - باوج
 . منکیم سیونک اپم ر اد نال ادهد

 ؟ دینیبیم روطچ ارمزیتونپیه هدنیآ - لاوئس
 -هینام نالا « روطنیمهمهمزیتونپیههدن ام شدوخ ی اجب نیقلت - باوج

 مزسیتونپیه . دوش یفرعم ناگدنیآ یاربدب ابهک تس امزیت



Af رویرفابوگتفگ 

 هک تسامزیتهبن ام يلودنکیم ظفحوهدرک ظفحار شدوخم اقم

 دوبرکنم اهتدم نمدوخ ن اتسودز | یکی یتحدنتسه رکنم اهیضعب
 میوگیم ار تقیقح نم هکدنیبیمملع نیا ف رطب هدشهدیشک هتبل |

 ؟دراددوجومسیتونپیهردهد افتسا *وس لامتحا اب آ  لاوئس

 و مینکیمر اک یز اسدوخو یس انش دوخ یور اممدرک ضرع "البق د ب اوج

 دزاس دبار د وخده اوخیمن تقوچیهدز اسب اردوخده اوخیمهک یصخش
 هوسدر اومو یدب فرطب منکیمنرکف نم یسک نینچ تهج ن آهب
 . دوریم یبوخ فرطبدرف نی اودوشهدیشک

 ؟ تساریذپ ن اکم | قاهدودحمهچ اتم زیتونپیه اب ن امرد -لاوثس
 شیپ دمآيم یت اهد کیدیریگبرظنرد ار ن اتساد نی ادرومنی ارد - ب اوج

 و دنکيم هنی اعمرتکدم اهتفرگ ینوخ ل اهسا نمدیوگیم رتکد

 و درس ډګگب ار هخسن نیاهکنیا یاجبدوریم ضیرمدهديم یاهخسن
 همهام هد رددب وگیم دی یم دوشیم بوخو دروغیم ار هخسندوخد روخب

 همه یاربارهخسن ن امهدیوگیم رتکددنتسه التبن ضرم نیاهب
 مزین ونپبه هلئسم م اهدروخار هخسن نص دیوگیم ضیرم ن آدیریگب
 ده اوخریش اتدش اب هتش اد ن امي | یکیرگاتسا یاهلئسم نینچ

 . درک

 . دنهديم لیکشت یت اکرح اب اهشزروهچ ار امش یندب ت انبرمت - لاوئس
 مياهباتک ردوم راد لوبق ار یدشوس ی اهشزرو . .یدشوس ی اهشزرو - ب اوج

 زغم هبهکیروطب تسا کبس شزروم اهدرک تبحص ن هب عج ارمه
 . دی یمن ر اشف



 |نییقلتو مزیتونپیه ب اتکزا لقن) یدشوسس ی اه شزرو



 ۸۵ رویرف ابوگتفگ

 نس هب اپ مدآ یتق ودنی وگیم تسه ی اهلئسم یلو تسا بوخ تب ب اوج

 . دنکیم ادیپ ندب شزرلدر اذگیم

 روظنم , دنسوخ اهشزرو  ءهمه ميوگيم نم تسارظن کی طقف نیا - باوج

 ی اهشزرو نم اهتنمدوش تیوقتم د آهک تسا نیا اهشزروم امتز '
 .مناديمن حیحمص يمزیتهین ام رظنز اار نیگنس

 ؟ تساهنوگح ن ت یش اذغ میژر س لاوشس

 رس اسور اگیسو لکل اودنقز | یلودروخدب ابده اوخیم ندبهجن آ - ب اوج
 دروخبمکم د ارگ امه تشوگدومنزبه رپ دی ابرضم ودیفم ريغ ی اهزیچ
 . تسارتهب
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 -. یر تو تو سو تو سوت و ح حس

 لدو نم

 میتسشن هناخیمر درب ل دو نم بش کی

 میتسبنرادیب *هدید نیا مدحبص ات

 ی اوج م ایاز میدینشو میتفگ

 تمالستسون ار هلفاغ نی اهک میتفگ

 نوشنجم وچزین نم و هناوی دوجدوب و"

 میدیود هنان اجیپوپ اکنهب یرمع

 مید اتف راي سفق جنکهبهن اد اب

 قش« مغ میشوگبو منیشنباتفگ

 نیراگن فلز رسه اوخلد هب هظحل ره

 ںوسفا دص هلانمنک تسینمقم ررگید

 مغارسهب يئ آو نمز | ینکد ابرگ

 ميداشگنوب نابزو میتفگنرمع کی

 یرآ مدشرویرفوچ ابند *هراوآ

 میيتسشنهناورپوچو میدوبهتخوسرپ

 مسیتسشن هناسفادبو میتسشنب مه اب

 مستسشنهنامید و د وچمه لدو نم یرآ

 میتسشنهناخ نیارب هدیب وکو هتسخ ات

 مییتسشنهناد یبوراتفرگزورما

 میتسشن هن« اج یب هنو مينفگهن هدوهیب

 میتسشن هناشکیوچو میدیشکب یتسد

 میتسشن هناتف ؛هنتف «هرطاخاب

 میتسشن هن اخیمردرب نارظتنم ام

 میتسشنهن اچرپهچ میریپهکز ورم |

 میتسشن هن اخیم رسرب یمدهکنی | ات

 « روسیرف نودیرف»



 یسوو اط ن ابعش *هرابرد

 نیازا تعاسر اهجرددیشک لوط تع اس جنپز | شیب کوب اکر اک یف ات اردروضح

 عج ارم دورو ات هک یئ اه تصرف نمضردو تفریذپ ار شا نیعج ارم نامز تدم

 ز ادمبوگتفگ *هیقبو تفگ خس اپ تالاوشسزا ید ادعت هبدم یم شیپ یدعب
 . تفرگ م اجنا یدناو تع اس کی تدم رد ت اقالم ندش م امت

 م زیتونپیه صصختم نیرت لاعفو نیرتر اکرپار ابرددش اب انبرگا

 مزینونپیههملکاب کوباکم ان دوبده اوخ کوب اک یودوشهتفگ نخس ناری ارد
 هسلک و د نیا زا یکی ن دینش هکی ر وطب.تسا هتخیمآ و ه دش نیجع مه اب ن اهذ أرد

 *هدیدپ کیزا یندشن ادج ءزجود یئوگدی امنیم یعادت نهذرد ار یرگید

 شرتسگ و غیلبترد ار مهس نیرتشیبهک تسین ن آرکنم یسکو. دنتسهدح او
 شاههشوگ هبوگتفگ نمضرد تس اهتش آد مزیتونپبه؛ دوخ صصخت ندن اس انشو

 . دز ادرپ یمه ار نی ارد شی اه تیل اعفز |

 تصرفدوبه دمآ شیپ تقو قیضنوچردیشک بش مینو هن تع اسهبوگتفگ

 مادک امش یمزیتونپیهه رط اخ نیرت نبربش) تال اوئسز | یکیهب اتدشن
 ایونفلت قیرطز | یرگید تصرف رد ارنآ باوجدشر ارقدیوگ ب اوج« (؟ تسا
 .دوفاسم هب هک م دشربخ اب متفرگ س امت یتقودعبز وردنچ ام امریگبهبن اکم

 و تایبرجتز ۱ یکیدن امن باوج نودب شسرپ نی اهکنیا یاربو تس !هتفر

 فیل أت« مزیتونپیه یسانشن اور, باتکزا ار ناشیآ یمزیتونپبه تارط اخو

 ن ابز هکشنادردزور کی نم: تساریز حرشهبهکمدومن ب اختنا ن اشدوخ

 تفگیم دوب نابز#یسن اسیلهک ناد اتس از ا! یکی مدوب ناد اتسا قاطارد شتر ا
 - نیا. تسین شیب یغ ور دوه رخسم زیچ مزینونپیهد ر ادن تحم مزیتونپیه
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 و اسلق ای آمتفگواهب نم . درکيم ادا دنخزوپورخست اب ار تالمج لیبق
 ؟مهدم اجن ام یور یشی امزآ نمک یتسهرضاح" انط اب

 امش متفکو ادب. مدرک شی امز آ اروا نم. هلب : تفگ نایزداتسا نآ

 دیراد هدارار انآ ای آ, دشاب نازیوآو لش ن اتي اهتسدهک دینکهد ار" اعقاو
 لشاردوخ ی ایتسدداتسا نآ ؟دینکیارراکنسیا ناندوخهکدبتسه رد اقو

 نابز داتسا ياقآ نساهکم دشهجوتم هیلو | شب ام ز ادنچ اب, درکهد اهن أوو

 شابتحارو حی رفت گنز تع اس. در اد ندش مزیتونپیه یارب ییوخدادعتسا

 عمج ناداتسا قاتارددندوبرفن ۲: ات ۱۵ نیبدی اشهک ناداتساهمه. دوب

 ه دنینش طقفوه دیدن ارم ت اینلمع هکمه اهن آرثک ادي اشودند رگيم اش امتو

 و« مدش ل احشوخ یيليخ لدرد. دندوب اش امنلوغشم « فلاخم مهدی اشودندوب

 هب ال اح : متفگ ن ابزد اتسا یاقآ نآهب,یبل اج فداصت بجع متفگدوخ اب

 هکدیدرک ساسحا تقو ره مر امشیم هرامش ۱۳ ات نم « نکهاگن نم ی اهمشچ
 یاقآ هک دیشکن هقیقد جنیز | شیب. دینکن تم و اقمدوشیم هتسب ن اتي اهمشچ

 نا دص اب فپ ورخ لوغشم هکمتفگو اهبو تفرورف قیمع باوخهب نابزد اتسا
 دندش رس هدور هدنخز ادندوبدنمشن ادود اتس اهمه ن ایچ اش امت,یتسهدنلب

 یاه مشچ نم دوب بیجع یلیخهک یزیجود اد ماجن |متفگ ید ایز تایلمع
 ی اه هرهم دعب و دنیبیم هک دننکن ر وصت نایج اش امت هک متسب لامتسد اب ار ن اشیا

 رهمتفگ , ورباوخ, هبو مداد تکرحدوب رض احوهدیچزیم یورهک ار یجن رطش
 نم دهدب م اجناار لمع نامه" انیع مه امش مهدیم م اجنا نمهکار یتکرح

 ار تکرح هس نامه مه ناشی او مد اد ماجنا لیفو بسا وز ابرس اب تکرحهس
 « يت اپ هلن. تر دق هکدش م ولعم شی امز آ نیااب, داد ماجنا نمزادعب انیع

 . در اد مه ییوخ ۰ ینیب نشور" و
 باوخرد نم هکسیونب متفگو مدادهزوس تسدب یدادموذغ اک نایاپرد

 هک متفگ وا هب« مد اد ماجناار تکرحهس نیاو مدرک یز اب جن رطش مزیتونپیه
 . دسیونب همان ریز مه ار یزاب خیر اتو تع اسدنک ءاضمااردوخ هتشون

 دوب یشاه راک همه رکنم تش ادند ایبزیج چیهدشر ادیب باوخز ! یتقو

 شیاه مشج بجعتز | مد اد شتسدهب ار شاهتشون یتقو« دوبهد اد ماجن هک
 . دوب هدشد رگ



 ۸۹ کوب اک هر ابرد

 ارسم دوخ بیجع یگریخو توکس اب,ن اگدشود اجدننام نایچاشامت"
 ءهحفصز | لقن. دندوبه درک توکس "الم اک بجعشز | یخرب« دندرگیم نیسحت

 م مزینونپیه یس انشن اور مه ۲

 یضس یاههورگو ت اقبطز | فلتخم دارفا ار کوباک یاقآ نیعج ارم
 هل اس هچب رسپ,« دنتسه ناریا طاقن مامتزا اهن آدنهدیم لیکشت فلتخم

 تسدزا امیپ اوه اب یترف اسم رد ار شا ملکت تردقو تسا جلف هک یا هیمورا

 تاشیامز آ دنبوگیم و دنک ش اهجل اعم کوب اکدنر ادرارصا شرد امر دپ و هد اد
 تمدخ,: دیوگیم یئ اه شسرپز ادعب کوب اک. هد ادن ناشن یصخشم زبچ یکشزپ

 «..۰ و تسبن یکشزپر اکو تسا یرکفو یناور شزرو امر اکهکمنک ضرع امش

 ششو د اتفه درم ریپ ات6دهدیم اهن آهب ار صصختم ن اکشزپز | یکی سرد آو
 ن اشل اهودن اهتفرگهزور یناسک میدینش ام داتسا,: دیوگیم هک یاهلاس

 ن اشج ازم دنا هدروخهدوبر ارقهک یزیچرهو ب آودن | هدروخن اذغ و هدش بوخ
 ۰.۰ ميتسيندلب امکد وشیم راکنب ارگ أ امش تمدخ میدم ۲هدش بوخ

 و دن اوخبر ابهسود ارو ار اچو مزیتونپیه ب اتکدیوگیم و اهب کوب اک
 . دوش یش امنه ار اتدنکهعج ارم و اهبدعب

 تین عفت کالپ هب هک تسا یشورفره اوج نیعج ارمزارگید یکی
 *هسلج نیدنچو هتش ادن یرث اور اد دشکیم ب اذع تس اهتدم دب وگیم ودر اد

 هبیتالاوئس ندیسرپز | سپ کوب اک هدرکنو ادب یکمک چیه ین ام رد ناور

 . دهديم ار تیعضو نآزا ندشصالخو لم اک یدوبهب نانیمط او |
 هکنیا یارب طقف دنریگیم تقوهک یناسکدنتسه نیعج ارم ن ایمرد

 روسظنم ]مدناوخارامش ب اتک نمرتکد یاق آ: دنیامن حرطم یتالاوئس
 ی اه شزروو مدوبر ادیب کی تع اسات بش [تسا مزیتونپیه یسانشناور
 دیدوب هتشون. مهد م اجن | متسن اوتن "الصا ار اتود مد ادیم م اجن اار اگوی

 تسه یاهطبارهچ تسادیفم يليخ ب اصع اددمتوهدارا تیوقت یاربهک

 ؟ اهشزرو ن آو اهنیا نیب

 امش دی این امش نهذهب یرکف چیهدوش ثع ابهک یرکف لمعره  کوباک

 د ای ارربکارسرکف ندرک فقوتم یارب اجنیارد ام. دوشیم یوق ناتهدارا

 .قنا دیمنیسک اکیرم او هسن ارفردو من ادیم نم ناریاردربک ارس. میهديم



oن اریاردمزیتونپیم ریس  

 نیاز شیپ لاسر ازه ۷ ای ۶ ارربکارسدنن ادیم ید ادعت ن اتسودنهرد

 نادنمشن اد مامتهک تسا یملعور ازب اور اچ آربک ارسدندرک فشک اهیدنه
 تسا ترایع ربک ارس, دندرکهد اغتسا ن آز !ارعشودم ؟رس .ن ایم اظنو گرزب

 ران دک باقوتم اررکف هکمینک فشک یشور امهک یتفوو رکف ندرک فقوتم زا
 ناوتیمن اما مینک فقوتم ار تسدمیناوتیم ام« میاهداد م اجنا یگرزب

 لوبقنادتمشن ادار نیا, دب اییم ن ایرج روطنیمهرکفدرک فقوتم | ررکف
 .مدرک یفرعم نم اکیرم ارددنتش ادن

 فرط هب دو ریم مکمکرگفزکرمتدنکیمد اجی ارکفزکرمت اگوی ی اه شزرو

 ۰ تسارکف ندرک فقوتم ن امهربک ارسو رکن قفوت
 م زین ونپیه رگد یریگد ایدرومرد نیعج ارمزا یهجون لب اقد ادعت

 -ناورو ن اکنزپ یارب طقفو طقف مزتبونپیه رگددیوگیم کوب اک ودنسرییم
 ی اربدک یزیج اهنتودوشیم هد اد شزوم آ سش اسیلز ارتال ابد ارفاو ناسانش
 ۳ تس امزینونپیهدوخو اگوسدوشیمهد اد شزوم آ نیعج ارم

 وا دید رک ره اظ ن ارب امزینونپیه یل اخ ءهصرع رد یصاخ ءهرودرد کوب اک

 طوسرم رابخ |. دز تسد« مزینونییه يفرعمو غيلبتردهدرتسگ یر اکهب

 تالسجم و اههمانزوررد یتشرد ی اهرتیتو | یاه ینارنخسو ت اشي امنوب
 یاشامتز ام درم« دوب اناوتدوخر اکردو |. دن اهدر اذگر اگد ایهب زاریترپ

 هرسخال اسب و دند رک یم لابقتسا یصاخ تریح اب یبیجع "هدیدپ نینچ
 دنتسدوخ ناگدنناوخ یاربهزات یاهزیچ ل ابندهک تالجم و اههم انزور

 بسکزینو ن اشن اگدنناوخ تی اضر بلج یارب یسوو اطز !مهومدرمز امه

 دش نیا هجیتن. دندرب یمدوسهم انزوروهلجم یاربرتشیبر ابتع او ترهش

 هدیدرگ جر اخ تسیتونپیه کیو یلومعم ن اسنا کی تروصز | یسوو اطهک

 یناسنا یدومنوذوفنو تردق؛یث ان اوت *ه روطس ادش لیدبتهروطسا کیب

 د زونپیه؛ ن این انوي باوخ «ههلازا

 نسیاو تش اددوخ ابودوبهدیزگرب ار , کوب اک مان لوا نامهرد یسوو اط
 نب !مهودش ابن بس انمه روطس ا کی یاربزجدیآ یمرظنب ن آ ظفلتو هملک
 هب یب اي تسدرباردوخ ؛هدمع فده یسوو اطهک تفگ لو | ن امهز امان

 هب نتف اي تسد *هلیسومهم زین ونپیه شب امنو یفرعمو هد ادر ارق ترهش



 ۹1 کویاک ؟هرابرد

 نادنمشناد یمامتودر ادن ید ارینا جیه ندش روهشم اما. تسا ترهش نیا

 رهتروصرههبدنوش یم روهشم دشت اسر یمم اجن اهبهک يراگبيسهب گرزب

 هب مه یسوو اط ی اق آهتبلاودن اهدیسر ترهشهب یلیلدهب ریه اشمز | کی
 ردهک یفالتخ او تسار اک کی *هزیگناز | تبحم اجنی ارد ام ادیسر ترهش

 ۰ در اددوجو فلتخم م ولع تیفیک

 تای رج کف فلوت .تساا یسرربو لم ات لباف کوبااک یاعدا کی

 تسا یزاس دوخمیل اعت یرایسبو نذ نایوجرنهو اه یگوی ی ایتف ایرو

 نارازههبرگف فقوت ی اههشیرهدومنه راشامه کوباک یاق آهک روطن امه
 ريغ ناریارددنگ یماعدا کوباک یاقآهکین امر. ددرگ یمرب لبق لاس

 هگدنیامنبهجوتدیابدناد یمنارن آودرادن یهاگآرکف فقوتزا یسکوا

 لیلددنسانش یمناررگف فقوتم اجناهباناوتوهاگ آدارفا ناشیارگا

 دننگیماعد ارگید ف رطز ا. دنشابهتشادندوجو یدارفا نینچهکدوش یمن

 هبناشیا طقفوهتشادن یه اگ آهلتسم نیاهب یسکزیناکیرم اواپورارد

 لوبق لباقزینهتفگ نیا. تساهدومن یفرعمارنآ یبرغ نادنمشناد

 هلخس نیابرغ رد اهروزیتونپیهز ارفندنچهب ناشیا تسا نکمم. تسین

 امادنشابهدرک یتفگشر اهظازین نان آودشابهدناسانشار ( رکف فقوت )

 لیاقاپوراواگیرما لکهب« اپنآ یهاگآانورفندنچ نیا ند ادمیمعت

 . تسین لوبقورواب

 رایسبناشدادعت« نذو نشیتیدم« اگوی تاسسوم وزک ارم اکیرم او اپور ارد

 یوررسبو تساهتف ای یریگمشچ شیازفا لیاسم نیاهبهجوتوهدوبد ایز

 د وجوابدریگیمم اجنا یدج یهاگشیامز آو یملع تاقیقحت لیاسم نیا
 اپوراردراب نیلوا یارب کوباک یاق آهک تسارایسی بجعت یاجاپنیا

 .دزادرپب , رگففقوت » یفرعمهباکیرم او

 شن انطومهزاهدع نآهب تبسن کوب اگریقحتو یفطلمک اپنی اهمهز ارتمهم
 .دناهدرک قیقحتور اک یسانشناورارف لیاسمردهک تسا

 دازفا شاتیلاعف نامزردهکنیا لیلدب"اتدمعو فلتخم لیالدهب کوب اک

 رایسب« دنتش ادنروضح هصرع ردهنیمز نیارد یرگیددوپشم وه دشهتخ انش

 یاههغلابمزینوا یاه یگاناوتهرابردو تفرگر ارقم درمهجوتدروم



 ناری ار دم زیت ونپیهریس ۹۲

 .دندرک یرایسب

 رو زیتونپیه کی یاربرطخ نیرتگرزبو ارظنز |هکهدرکهراشادوخ کوب اک

 دوش یمریذپ نیقلت« دش اب هتشاد یهاگ آو عالطاهکنیا نودبهک تسا نیا

 دیآ یمرظنب«هدتفا یمرثومو ارد نارگید بناجزا ینیقلتره ینعی
 فاق رف اف اف تحف او تس ا ةو اف او اسر اک گر اگ دوغ یاب و یا
 تیام یم با وصاح ئاغ اف واو هتف رگ ر ارم دره زر اید اد





 ناریاردمزیتونپیهریس ۴

 (کوب اک) یسوو اط ابوگتفگ

 فی رعت نی رخآ ای امش فیرعت. مینک عورش فبرعت اب دیهدبهز اجا - لاوئس

 ؟ دینا دیم دج ار کیت ونپیه باوخ تیهام و؟ تسیج مزینونپیهز | امش

 ؟ تسا مادک یعببط باوخ اب یعونصم باوخ فالتخ او هب اشتدر اوم

 یفیرعت نبا 5۵۲ 6۵06606۲۵6100 زا تسا تر ابعزونپیه تلاح ب اوج

 و دنکیمزینلسا ن اج ن اتسلگن ار ابرد صوصخم کشزپ هک تس

 ریس ار مزینونپیه یاهدع. تسا نهذود اعلا قوفزگرمت نآ ینعم
 یطرش باتزاب یا هدع؛ دنن اديم نیقلت یاهدع. دنن ادیم یئ ارقهق

 رکف زکرمنر وحم ربدنکیم فیرعت کشزپ نی | هکهچنآ یلودنن ادىم
 زکرمتزا تساترابع م زیتونپیههکم ر ادارهدیقع نیمه نم. تسا

 ب قوفزکرمت نیا ندرک مزیتونپیه یارب یلو.نهذهد اعلا قوف

 نیقلت درک سک الیر يتسب اب تسین یفاک یث اهنتهبهد املا
 اه اج یضعبدوشیممزیتونپبهنحمد ر اوهک تسا یلماع نیم ر اهچ
 "الم | یئاهنت هب نیقلت؛ تسا نیقلت " اف رم مزیتونپیهدنبوگیم
 . تسارگیز اب نیمرر اهچدشهتفگ هکیروطن امه. در ادن یرثا

 . دوش مزیتونپیهده اوخب " انهذدش ابهد ام آصخشدپ اب لوا. کی



 ۳ و ور رو ار و تا سس ور او سس ی دا اس سس و اس و اس ناتو

 ۹۵ یوباکابوگتفگ

 زک رمتودیآدوج وبزکرمتدی اب سکالیرز !دعب, موسودنک سکالیر دعب

 دورب ال اب تس امر اهچ لص اعهک«یریذپ نیقلتدوشیم ثع اب رکف
 ز | دعب . دننکیم زونپیهد اجیا مه ابو " اعمج سگالیرو رکفزکرمت

 هک تسا نی ادنکیم رث | شا یور نیقلتدش م زیتونپیه صخشهکنب |
 ,ینهذهد اعل !قوفزکرمت ن اعهز ! تس! ترابع مزیتونپیه فبرعت

 مزیتونپبه عقوم صخش رگ !تسین مه یعیبط باوخ "المع نیا سپ
 مزیتوپیهو هدرکمزیتونپیهز ار ارف نیادورب یعیبط باوخب ندرک

 نییقلتامیتقو دورن یعیبط ب اوخهب صخشدش اب بق ارم دی ابهدننک

 ندرک مزیتونپیه یارب یلم اوعدی ابدور ب اوخب صخش اتمینکیم
 ب اوخورکفزکرمتو تسا شکالیرو ندوب لش لم اوع ن آدنوشعمج
 دی اب ه دنوش مزیت ونپیه« زونپیه تل احد اجي | یارب تسا یگدولآ
 یعیبط باوخهبدوب بظ اومدی اب یلودش ابهدولآ باوخ 4٩۰ ات

 اب ارزکرمتهک تس ام زال لیلد نی اهب یگدولآ باوخ نیا. دورن

 هب و ديب اوخیم قیمع امش, هکمه نیقلت نیاز اهد افتس ۱. دربوم

 د وش هنفگتروح نب اهبدی ابنو تس! طلغ , دیوريم یعیبط ب اوخ
 ب اوخب اتم دیوشیمدول ب اوخ امش « : تفگ ناوتيم نآ یاجهب

 اهنیقلت هنرگید صخش ةووورف یمیبط ب اوخبرگ ادورنورف یعیبط

 نیب رد یم زین وبه رگبیو دنکیم ارجاار تاروتسدهنودونشیم ار
 یعونصم باوخ ایزونپیه تل اجو يعيبط ب اوخ لیلد نی اهب تسین

 یسلو تسا قلطم یهاگآ مدع یعینبط ب اوخدنر اد قرف مه اب یلکب
 هک یناسکلیلد نیمههبدر اد یلم اک یه اگ آ صخش مزینونپیه رد

 هدانتساءوس اهنآ زاده اوخب یسکهکنی | ن اکما دنوشیم م زین ونپیه

 یشاهر اک نآودر اد یه اگآ یروتسدرههب صخش اریز تسیندب امن
 درف کیهب رگ !هکبروط ن امه تس | لپ ام شدوخهکدهدیمم اجنا ار

 رد« ندشناوخز او اهب نک عورش ایبدوشهتفگ ناوخز امنو نموم
 را دبب و دنکیم زاب ار شن امشچجودنکیمن ارج ادش ابهکمه قیمع ب اوخ
 .دراد لم اک یه اگآ نوچدوشیم

 دب دومرف یشاهزیج یعونصم ب اوخز !هدافتسا وس لامتحادرومرد -لاوئس



 ناریاردمزیتونپیهریس ۶



 تب اوج

 کوباکابوگتفگ ٩۷

 نسیقلت و ( مهوت) نویس انیس ول اهد اجیااب قیمع باوخرد ای آ

 اههزوسزا ید ادعت لق ادح ابهژوس ناوتیمن یت اس اسحاو اهتلاح
 .دادرارفهدافتس ادروم یتال آدنن ام ار

 - *وس دوشیم ایآو تس اهنوگجهکمیوگیم امش یارب "اقیقد نم
 امش یاربار تاقیقحت نیرخآو نسرت یملع. هنایدرکهد افتسا

 ره رد« کیرهرد "الو ا. تساهجردشش مزیتونییه.تفگ مهاوخ
 رگ ادنکب یدزد "الثم صخش ميه ا وخب ام هکمزیتونپیه زا ی اهجرد
 هبو مینک فشک ارنآ امودش اب یاهراکره " ات اذ ایدش ابدزد شت اذ

 ماجنا یاهجردرهرد ششهج رد هچدش اب کیهجرد رد هج میشوگبو |

 راداواروا یسکهکنیا نودبو تس ادزد "ات اذ شدوخ نوجدهدیم
 لاحرد ار فارحن | ن امهدش ابهتشاد فارحن ۱. دنگیم یدزدمهدنک

 لی ام انطاب تس اهراکنیا شدوخ نوج دهديم م اجنا مزیتونپبه
 «تسا فرحنم ,؛تسادزد شدوخ "اتزیرغ« "اتعیبط, "ات اذ تسا

 ارنآزونپیهز | ی اهلحرم ره رددش ابهکهچره " ات اذ. تسارب بیج
 راکهانگودنا فیفع وک اپو بوخ " ات اذدنتسههدع کی. دهدیمم اجن |

 ناوتب در ادن ناکم ازونپیهز | یاهجردرهردمه ار اهني ادنتسین

 یهاک ؟درف ب اوخز اهجرد جنپ ات. یفالخ م اجناهبدرک ناشراداو
 هاگآ دوخانروعش تسا نیگنس یلیخ باوخهک ششجر در ددر اد
 دندا دريت تفه کیودند رکشیامزآ و دندمآ اه یسیلگنا ارنیبا تساراذیب

 زوسنپیه قیمع یلیخ *هلحرمردهدوبن شک مد آهک یمخش تسد

 اربا تسا یشحو ریش کی تس امش یوربورهک یدوجوم نی! : دنتفگ

 یتحودن اکچن ارریت تفه *هشام شه اگ ادوخ انروعش, شکبو نزب
 وازا هکار لمع نیاوتسا مد آهکلب تسین ریش نی !هکدیمهف
 .د ادن ماجن ادوبهدشهتساوخ

 دشکب ار امش دهاوخوم تس امش نمشد صخش نی !هکدنتفگ دعب

 ریت تفه هشام دتتسا وخ احن از | یوحنرههبدن اکچن ار هشام مهز اب

 درف نیا .درکنارراکنیاودن اکچن« دناکچبهدوب یلاخهکار

 وا هب یر ادیبز ارتهب شه اگ ادوخانروعشو هدوبن شکمد "ات اذ
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 . دوش هتشکدب ابنو تسینوت نمشد نیا تسین ریش نب | هتفگیم
 .اهرتسگن اک,یاهفرح نیقراس دندوب شکمد آهک یصاخشا نآاما
 مزینونپیه مودو لو اهجرد ن امهرد اهني اهب« اه شکربت تفه

 ینزب ار کن اب نالفو یشکی ار سک نالف یوربوت ميه اوخیم دنتفگ

 م اجنا ارز اکتیو موريم نمهکهدرکدیك ات هدرک لوبق "اروف
 یتاشیامز آ مه اههراباک ی اههماقرو نیفرحنمدروم رد. مهدیم
 . تساهدوب ن اسکی هجیتند راومم امتردودن |هدرک

 هب تبسن یترفن ساسحادرفرد نیقلتهارزا ناوتیمن ایآ -لاوئس

 زا یعونصم ب اوخرددرفهکیش اجنآزا ؟دومند اجبا یرگید صخش
 هدامآ نیقلتریث ًاتز ادمب تسینر ادروخرب یعیبط لالدتسا تردق

 . شیوخ ترفند رومخشهب مج اهن ياربدوشیم

 ميئ امنیمهدام آ يو اکناور ابومینکیم یواکن اور ار صخش نیا -باوج
  ونپیه قیمع ولحرم ردهک تسه مه ناکما نیاودراد ناکما نیا

 ب ورشم نیا میشوگبو میهدب صخشهب ار ب آ ن اویل کی " الثم مزیت
 . سکع رب اب تس ا تبرش اب

 یواگن اور هارز | ناوتیم دنتسه سفن فعض یارادهک یدارفاو
 یلیخ دمرد نی اود رکر اشهدامآ می ارجز ! یضعبهب باکترا یارب

 باسحب هک تسا مک یردقبد ارف | نی ادصردودنزیچ ان یلیخو فیفخ

 اکیرمارد مه نال .٠ دنتسه سفنلا فيعضهداعلا قوفد ارف ادب یمن

 | ن آرش ارباب یعونصم باوخرد ] دوش بکترم یمرج یصخشرگ !
 نسا و . تسهوت تاذردو یدرک ارر اکنی اهن اه اگ آوتدنیوگیم
 . دنن ادیم رصقم ار صخش

 لطاب !ر هدافتسا ؛وس يمتح ناکمادرومرد عیاشرظن نییاربانب -لاوئس

 . دیر امشیم

 ن ایمز ادوشیم باسح لطاب عقاوردء در اد ن اکم ادصردود اهنت - باوج

 ردو دشاب سفنل | فیعضردقنی !هکدوش ادیپرفن کیدی اشرفن لهج
 اس میئوگب صخشهب یتقو " الثمدش اب یر اکهجدنکیم قرف نمض
 اما دنزیم«نزب ترد ارب شوگهبهدیشک کیورب یر ادیبز ادعب



 ٩٩ کوباک ابوگتفگ

 رباتبدنکیمن ارر اکنی ازگرهو او شکب ار ترد ارب ورب میشوگیم
 تدش نی اردقره« در اد فعضو تدشدوشیم هتساوخهک یر اک نیا

 . تسارتمک باکتر اور اک م اجنا ل امتح ادش اب رتشیب
 .دیشوگب نات ین امرد ی اه شورز ا -لاوئس

 زا هک یشاه یناریا . تساریظن یبایندرد نم ینامردشور - ب اوج

 یاه ن اتسر امیبرددنیوگیمو نم شیپدنم یم دنب یم جر اخ
 ناتسلگن | یاهناتسرامیبز ادنس انشیم ار امش اکی رم او ن اتسلگنا

 ز ۵ اد از نم شیپهجلاعم یاربار ضیرم نیدنچ ل احات
 میوگیم تارجهب منکهجل احم اجنپ ادن اهد اتسرفرفندنچهسن ارف ۱

 هتباسلاس ۳۰۰۲۰ هک یمالعال ن ار امیب. تسادرفهبرصحنم نمر اک
 «ناتسلگنازا هسن ارفز | منک ن اشن امرد نمدنب یمدنر اد یر امیب
 تزاجع | ماهدرک عادبا یئ اه شور, دناهتفرگنهجیتن اکیرم از |

 اجنی اردهدوبزج اع اهنآز | ایند "الص اهک ېئ اههناوید. زیگناا
 یلیخ دن اهدش بوخو م !هدرکهجل اعم( ر اچ) هزور ب آزور لهچ اب
 .ناسآو تحار

 ؟ تسیچ مزسیتهین اسدروم رد امشرظن - لاوئس

 م هتفگ مزیتونپیه یسانشن اور ب اتکرد نم ار مزیتهین ام - ب اوج
 تحم مزیتهین ام مدشهجوتم اهدعب . هن اب در اد تحم من اديمن

 ار صخش درادینف هبنج مزیتونپیه تسا مزیتونپیهز اریغودر اد

 م زیتونپیه میهديم و اهب رکفزکرمتدوشزکرمتم مینکیم ر اداو
 لاقتنا هب« مزیت هين ام هب دوشیم ه دیشکم زیتونپیه "ادعب یلودوشیم

 هدیقع یگلاس ۴۰ نسات نم یرکف جاومادرومرد.یرکف جاوما

 زونپیه دوخ مدوخنوچ. مدشددرم یگل اس٥۵ ات متش ادنزیچ چیههب
 یئ اه ق افت ا کی م دید مدروخیمن تشوگ. مدرکیم اگوی, مدرکیم
 یئ اهزیچدر اد ته ابش تازجعم و ت ام ارکهبهکدتف ایم نم یارب

 ار اهنی از ا ید ادعتهکدوشیم مه ارف یئ اجزا می ارب مه اوخیمهک
 تسه یرکف جاوم | عوضومدعب. م اهتشون مزیتونپیهدوخ ب اتکرد
 دنا هتخاس یشاههاگتسد هک اهسوردیدج فشک و رصم هثالث م اره | فشکو
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 - لاوئس

 یجوم یارادرکف هکدندشهج وتم. دننکیف راک یرکف جاوماابهک

 - هاگتسدیلودتشکیمن سح اه ن امن اار یرکف جاوم | نییاو تسا
 یئ اجردار اههاگتسد نیا. دندرک تابناارن آدوجو ینف ی اه

 نیا ندرکرکفهب عورشاب ن امزمهورودةط افز اودنهدیمر ارق
 رکف طقف ارپ او دننکیم تکرح ابدنخ رچیم؛ دننکیم ر اک اهه اگتسد

 م رسهرد دوریم یکس کی مهرصم هثالث م اره ارد. دز ادن ایمر اکەب

 هب لیدبت هکلب تفرگنوب گس نی اهکدننیبیم د ریمیم سپ وئخ
 مره لخاددننیبیم دننکیم یرگید یاهشی امز آدعبدش یئ ایموم

 جوم کی تسا یصاخ جوم کی تسین اوهرص انعز هک تسه یجوم
 هکار هدول آب[ تشت کب "الثم دهدیم م اجنا یراکهک تس ا۵ اگآ

 دنتش اذگ ریش فرظدعبدرک کاپ جوم ن آدندوب هتشاذگ مره لخ اد

 هپ دوخدندادرآرق نیت. دش تس ام هب لیدبت هکلبدشن ب ارخریش

 ماجنا ار اهر اکنیا هک مره لخ اد تسه یجومدندیمهفودشزیتدوخ
 نامه هکدراددوجو یرکف ج اوم اهکدنک یم تب اث همه اهني اوده دیم

 .یناویح سیط انغم ای تسا مزیتهین ام

 یرظن هچدهدیم تسد هدننک مزیتونپیه هب هک یتردق مهوتدروم رد

 نيون يملع مسیتونپیه م انهب یباتکردهلئسم نیاهب. دیر اد

 .تسا هدشهراش ! مه ن ایل امج اضررتکدهمجرتو تورشدر اچیر هتشون

 و هیزجتو تفاکشیم ار تردق مهوتدی اب(تورشدر اچیر) ناشیا
 هدع کی دننگیم مزیتونپیه هک ین اسک ن ایم رد: درکیم لیلحت

 اهشبا دشته ال اب حطسرد یلیصحت رظنز | ودن رتکدو کشزپ هک دنتسه

 هتشاد تردق مهوت یاهتفههسود ناشر اک لی او ارد تسا نکمم

 کنتسه ه دع کی دوشيم ید اع ناشیاربهلئسم رگید "ادعب یلودنش اب

 میهاوخب ناریاردرگ ! نالادنتس ن اوج *هدننکم زینت ونپیه هک

 تس ا ملپید مه ن اش لیصحتهک هلاس ۱۸-۱۹ یاههجب مینزب ل اثم

 دنوشیم تردق مهوت راچددننکیمم زینونپیه اررفن کی یتقو اهنیا

 و دنکیم ادیپهعسوت مه ساسحا نیاودننکیم تردق س اسح او
 . دوشیم هدننکه ارمگوهدننک اوغ | ناشیارب
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 دوخ . دنوشیم هلثسم هجوتم دندیسر ال اب نسهب یتقو اهدعب

 ساسحا مدرکيم مزیتونپیه یگلاس ۱۷-۱۸ نسرد لیاوارد نم
 الاحیلو د ادىم تسد نم هب تردق نیا عم اجم ردومدرکیم تردق

 قرف مهوت نی اهجردردو تسین حرطم می ارب یاهلئسم نینچ
 . دش اب ىصخشەچەك تس | ني اهب هتسب هک دنکيم

 ؟دنراددوجو یرگید تارطخ ای آ ؟ روطچرگید تارطخدروم رد - لاوئس
 تسا نی ادناهدیمهفنودن اهدرکنهراشا ن اهب نونک اتهک یرطخ ب اوج

 هک روطن امه ینعید وشیم ریذپ نیقلت ه دننکم زین ونپیه د وخهک

 ره و اسجرهرددوشیم ریذپ نیقلت شد وخدنکیم م زین ونپیه بت رم
 دریذپیم« در اد یگدنریذپ تل احدنیوگبو اهب یزیچره؛ تیعقوم
 « مدرک لوبق ارنیاارچ نمدیوگیمدعب تع اسود یکی "ادعب یلو
 دوج و هدننک مزینونپیه یاربهک تسا یرطخ نبا. متفریذپ ارچ
 .دراد

 ؟ یاهرودو ارذگ اب تساهدنیازفور ادیاپ یریذپ نیقلت نیا -لاوئس
 بظ اوم هکدیوگبو اهب دی ابروزیتونپیه نآ داتس اددرگهده اشم رگا ب اوج

 تسا نکمم یر امیب نیاراچد تدوخ ینکیم زونپیه یتقو ش اب

 ریذپ ریث ًاتودوشیم ریذپ نیقلتودوشیمد ایز ترکفزکرمت یوشب

 . دوشب تاپوکیسپ یر امیبر اچد صخش نیا "ادعبدراد ناکم او
 رشا ناشیور طیحمودنوئیم ریذپ نیقلتهکزونپیه ن اد اتسا

 دننکیم نیقلت هچره ناشدوخ نوچدنوشیم ل افغ ادوز یلیخدر اذگیم
 .دنوشیم ت اپوکیسپ ن ار امیب لشم دعبودنهديم شوگر ایتخآ یب

 ع امتج ارد« هن اخر د اهني ۱. دحز | شیب تیس اسح ینعی د اپوکیسپ

 و تح ار انودنو ریم ردهروکز ادوز یفرحو یتکرع نیرت یشزج اب
 هاگ آار شدوخ بنرم و دش اب اگ آ صخشدوخهکنی ارگم.؛ دنوشیم رث اتم

 بظاوم دنک تیوقت ار شدوخدنک اگویدهد ماجن! یئ اهشزرودب امن

 .ونپپه یاربهک تس یرطخ نیاودوشن یر امیب نیاراچدهکدش اب
 . تساهدرکنهر اشا نآهب یسکودر اددوجو هدننکمزیت

 یورز ارگ ازونپیههدیدپهلمج نآزاو یئ ارګ نوردهب شی ارگ - لاوئس
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 . تسادییفم دش اب اه نکمم و اهتیعقاوهب ندیسر فده ابو یه اگآ

 یشارگ نورد هلمجز او یرم ارهردهن اهاگآانو یطارفا شی ارگ اما

 -نوردهب یشیارگ نینچده اشهزورم او تس ارضم هکلبو دیفم ريغ
 ؟ تسیچدرومنپ ارد امشرظن« میتسه یئ ارگ

 دنبوگیم ودننادیم یلبنتد ارف | ار شیو ارد اهینارباهکدیناديم - باوج
 دننیشنیم هشوگ کیدنتسه ارگنورددننکیمن یع امتج ار اک اهنیا

 نیانمهدیقع یلو لیبق نیاز اودننکیمنر اکدننکیم یئ ادگو
 *هرود لشم مزیتونپیهدوخ تلاحهب یثارگنورد نی اهک تسا

 تسا مزال یمدآ نورد شرورپ یارب سن اسیل *هرود اب ن اتسریبد
 ,يع امتج اید امتقادنکب یتیل اعفره ع امتجاردده اوخب سکره

 هاص ۶ "الثم تدمهب صخش نی ارگ ادنکبده اوخب یر اکره؛ یسرد

 ر نشیتیدم و هبق ارم و ن افرع« مزیتونپیهدوخ ل اسود ل اس کی

 یلیخ د ادعتس ارظنز | لاس ۳ ای ۲ ضرعرددرف نیا دهدب م اجنا
 هداملاقوف عامتجارد شر اکو اه تیل اعف *هجیتنودنکیم ادیپ شرورپ

 . دوبده اوخ يل اع

 شیارگ نیا یعامتج | ی اههنیمزو لم اوع ندرک حرطم هدنبروظنم -لاوتس

 هاررد اب تیعقاو اب قبطنمو تسردروصت نودبهک یئ اهنآو تسا
 هب شی ارگروظتم نمضردو. دنب ای تسد اه نکمم انهب اتدر اذگیم

 یدنم هقالع لم اوعزا يكي ل اثم ناونعب. تسامزیتونپیهرگد

 یفاکانناوتیم ارزونپیههدیدب فرطب ناناوجو نان اوجون ششکو
 وتسن ادینوریب ی اهیسلوغشملدو اههبذ اج ندوب دننکن ء اضراو

 ناناوجنیب نافرع هبره اظت لقادحو ن افرع یسههد رد هک مین ادیم
 يعامتجا لماوعهکارچ تفر نیبزا تدش نی ادعبودوب هدشدم

 .دومن شکورف نآ هدنرو ادوجوب

 دوب نامز نآردهکتسا یشیورد یشارگنورد ن امه امشروظنم - ب اوج

 یملع رهدیدرکهر اش اهکروطن امه "الو | تسین نب ارگید نال اهلب
 لوط رتشیب اب لاس جنپ«ل اس کیهکدر اد ینارود یاهدیدپره
 هک ینارود. دی یم شیپ یرگید عضو کیدعبو دوش م امت اتدشکیم
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 ره م درم و هتفر نیبز ا نالا یئ ارگ یشیورد ن آدیدرکهراشاامش

 اهراک نآ ل ابندرگیددنوشیمرت نشورودنوشیم رتد اوس ابهچ

 در ادهکهچنآ برف یایندز اوهسنارفودشهز | نالا یلودنوریمن
 درا د هک نشیتیدم و مزیتونپیهدوخو تسااگوب نیمهدنکیم خوسر
 دوشیم یشارگنورد تلاح ن آ نیشن اج

 و روصت یرگود اج نوچ ی اهدیدپ مزیتونپیه لکردو *هعم اجرد - لاوئس
 ؟ دوشیم یش ان اجکز اهلئسم نی! امشرظنبد وئیم هتخ انش

 باتکدنوشد اوس ابءال ابدی ایب ن اش گنهرفورگف حطس دی اب م درم تب اوج

 .دنک روابو دننیبب "المع ای تسه رگید ی اهزیچدنمهفب و دنن اوخب

 هکنیامه یکی و دننکهعل اطم ناشدوخهکنپ | یکیدر اددوج وه ارود

 .دنوش انشآ ودنپ امنرو ابودننیبب "المع

 هنوگج یعامتجاو یملع "هدیدپ کی ن اونعب ارمزیتونپیهربس امش - لاوئس
 طیارش لولعم ایهدوبیعق اوو یعیبط ن آریسو شرتسگ اب ادننیبیم
 ؟ بذ اک يريسو ارذگوهژیو

 ارسیث اههفسلفوار یبتاکمدناهدم آهدع کی« دشهدید خیر اترد د ب اوج

 .هتشادن تل اصاوهدوب یعقاوهمین ایهدوبن یعقاودن اهدروآ

 ل اس۱۵ الثمدندرو ادوجوب یاهرود کید ایز ت اغیلبت اب اهنیا
 زتورپ نیرتفورعم نیا "التمدن | هتفگهدیشک لوط ل اس ۲ ای

 راک.دندرک لمع شیو ر هک دعب. نالف و تس | یبوخ یلیخزت و رپ تس |

 هک یتقو یلوهتفر نیب زاو هدشوحم در ادن تل اص ادندید, دندرک

 مزینونپیه دوخ نال ادنکیم ادیب هعسوت زور هب زور هکلبدو ریمن نيب
 دوجو مزیتونپیهدوخ تساهدرمهک تسا لاس ۲۸ نال | تساهدرم

 مزیتونپیه رد نوچهدش نیشن اج یژولورفوسملع شی اجهبودر ادن
 رد. در ادندوج و تفریمر اظتنا نآز اهک یعقاو ي اههتساوخ نآ

 هسنارف ز ونپیه یلم یمداک ۲ سیئررشرش لئ اف ار ابمدوب هکهسن ارف

 شی ارب مزیتونپیهرد ار مدوخ شور نممتش !دهبح اصم هسلج دنچ
 عمو مهم یحور شمار آملع ينعم هب یژوسلورفوسملع چ

 ردمزیتونییهزا یسوو اط یاقآروظنم هکدر اد هجوتمرتحم *هدنت اوخ
 یاهدربراکودم اقم نودب تسا یسیطانفم باوغ اب هسلخد اجی اف رم اجنیا

 ۱۷ ما 3۰ ی ها نت رد ور ها اه خب اد



 ۱:۵ کوباک ابوگتفگ

 نالازونپیه تفگ اجن آ. دوب بل اج یلینخ شی ارب« درک بجعت متفگ
 ترف اسم هکسلاک ابهک تسا ین امزدنن امزونپیه ودر ادندوجو

 تاراظتنا  دننکدروآرب یژوطرفوس تساهدشهنهک و یمی دقدند رکیم

 زا . تسا ندرک باوخ یارب طقف مزیتونپیه تس | م درم *هدمع
 یئ اضقلیاسم رد« دننکبدشن اوتيم اههد افتسا عاونا یژولورفوس

 . یحارجردو نامیازرد« تاجل اعمرد لافطا شرورپ رد«یش انج

 زونپبه رد هتبلا تسا ندرک باوخ قیرط ینعمهب طقفزونپیهیلو
 نم یلو.در ادندوجو ن آرد یلودت اهدن اجنگ ار اهني! لمع ردمه

 نم دوش مزیتونییه یدوب ان ثع ابهکمسیونب یب اتکمتس اوخن
 یشاس اتش یارب نم, منکیم شالتهار نیارد تسا لاس لهچ نالا
 - خاکردم ود. متشون ب اتکهکنیا یکی. م اهدرکر اکهسم زیتونپیه

 یتقو هکنبا موسومدرک یدایز یاه ینارنخس قباس ناناوج ی اه

 ارو! نم تشونهم ان نم یارب سابعردنبز ارفن کیر اب نیلوا
 ار شاهس ان باوجمتفرگر اکبدنم راک کیورگر اک کی ناونعهب

 عجارارم یاهیهگآ متفگ و مداتسرف ین اجم یاه یهگآومداد
 شخب سابعردنب رد مزبتونپیه يسانشناور ب اتکومزیتونپیههب

 سکره.مد اتسرفوم یهگآ اتر ازه؛ اتدمن ای, تسیود» اتدم. نک
 ر اکهب یت افیلبتدنم راک کی ناونعهباروا تشونیمهم ان کی
 هک یسک منکیمرکف ناریا یاهوزیتونپیه ن ایم رد, متفرگیم
 زا .ماهدوب نم طقف هتشاد مزینونپیه *هعسوت رددصر ددص ریش ات

 ‹ هدینش نمزا یزیچودن ادیم نمز | یمسادیسرپب هک سکره
 همان تسیود هتفهره نالا مناشیامنو می اهب تک« اه ینارنخس

 باوجار اههم ان نیا م اهدرک م ادختسارفن جنپدی یم نم یارب
 مزیتونپیه *هعسوترد. میتسرفیم هم انهدنسیون یاربودنهدیم
 . تس اهدوبرثوم تافیلبت نیمه

 سیط انفممکح مزیت ونپیه هکدیهدیم ارربخ نیا امش فمو نیا اب -لاوثس
 ؟ مزیتهین امرباربرد تش ادده اوخ ار یندعم

 وفوس. تسه مه یندعم سیط انغم لم اشیژولورفوسهتبل اوهلب  ب اوج

 تسل ین امرد یاهشورو فادها یار ادمزیتونپیه لمهردهدرکهر اش امه
 یاهیتاراک اتدمع هدربرظندروم مزیتونپیهدروم رد اهوگتفگ نی ارد هک هچن آو

 ۰ دراد یفرج ت افالتخا يژولورفوسملعابهک تساهدوب نآهنارگنامرد



 ناریاردمزیتونپیهریس ۶

 ,یاخش | تیوقت تاجلاعم.یو اکناور«یح ارجن وچ یروم ارد یژول
 شاوطاق "المع یلو تسین نی ازونپیهرد هک تس ادیفم رکف تیوقت
 فا دها لیبق نیا یاربهک ار یئ اه شور هیلک یژولورفوسودن اهدرک

 در اد ب اتک یژولورفوسهتبل !. دریگیم ربرددنرثّوم اههد افتس او

 مقوماجنآ موربدر اد ناکما مراد توعداکیرم نم تس! لصفم

 زا مزیتونپیه مه اوخیمن اما میامن یفرعم مهاوخیم نتشگرب
 . دورب نيب
 مزیتونپیه تفگناوت یمن یژولورفوس ندم آ ن ایم هب اب تروصرههب
 کدن ا اب مزیتونپیهدیدوم رف هک هچن آرب انب هکلبدوریم نییبز ا
 عقاوردو تفرگده اوخربردار یژولورفوس یاه شور یتارییغت

 . دب ایم شیپ مانرییغت کی لامتحا طقف

 ره هک تس ا نیا میوگب ناتیاربدپ اب نمهک يمهم یلیخ بلطم
 میدق نیچرد. هدیدرگنهجوت نآآهبهدش جر اخرد فشک کی تقو

 ,دنب امنهد افتسا یيشانشورو تر ارح یارب بوچز ادندوب روبجم

 اه ینیچ» دندرک عادبااه یگنرفو اه یوسنارفار یتفن غارچ

 دنتشاد تداع نوجدنتف ریذپیمن ارن آودندرگیمنهد افتسا نآزا

 دن دشرویجم اهني ادوب لکشم ن اشي ارب ن آ کرتودنن ازوسب بوچ
 تداصع ات دنهدرارق مدرمرایتخارد ین اجمار یتفن ی اه غ ارج

 یوردندیشک ار غ ارجو تفن تمیقدندرک تد اع هکنآز ادعب,« دننکب

 هب جراخزا دیدج هدیدپ کی ندمآ عناومدروم رد نیا.اه غارچ

 نیز او دنکیم ادیپهعسوت مزبتونپیه لیلد نی اهب ام ا.لخاد

 یشورادهتسناوتن نونک ات یرگید ملع جیهو یکشزپ ملع هکدوریمن

 ر ایکشزپ, کشزپ یور اد ای ندش سدنهم یور اد م ان هبدنک فشک

 نسم دیوگبهکهن اخور اددوریمن یسک« ندش فلوم یور اد ؛ ندش
 ن اوتیم ار ندش سدنهس تردقو هزیگن | ام ۱. موش سدنهم مه اوغیم

 ناشزخمیئاناوت دصرد تفهز ا اهناسنا . درو ادوجوب مزیتونپیه اب
 -دوخ. دننکیم دیش ات ناکشزپن اور م امت ارنیاودننکیم هد افتسا

 دناوتیمندوشدنلب راهچ تع اسده اوخیممخش مینیبیم ارنیا مه نام
 هدسننک یعادت طابترا کیرگنوسفاوفرگشوهداملا قراخ یاهوریناب
 هدوبطابترا نیا ندرب نییزاددمردهملک نیا مضاوو تساهدومنداجیا

 زین مزیتونپیهاب یقزج یئاپتو افتدشهتفگ هک یروطن امههتبلاو تسا

 .تسا رتد ایزورتهدرتسگ یژولورفوس رددوجوم یاهشور هلمجزا تسااراد



 ۱:۷ کوب اکابوگتفگ

 ینزرهودرم رهرددن اوتیمندورب یتيل اعفور اک ل ابندده اوخیم
 یش ان نیادوشيمن ن آ ماجناهب قفوم هکدر اددوجو تس اوخ اهدص
 -ه راچن اوتیم مزیتونپیهدوخ اب اهنتارنی ا تسا یگدارا یبز |
 مزینونپیه هعسوت و ندنام یقاب ثع ابهک تس ا یزیچ نی ادرک یشوج

 ارزضم یش اناوتز ادمرد ٩۳ ن اوتیم مزیتونپیهدوخ اب. دوشیم
 تع اس "الثم« دنکمزیتونپیه ا ردوخدن اوتیم صخش تخ ادن ار اکب

 دنکیم ارر اک نس ارایتخ ا یب. دناوخب سرد تع اسودودوشدنلب ۳

 دراوم ني ر دروخب اذغ مگ. دسرتندنک مزیتونپیه ار دوخ
 "الص ۱. دنکیم ریث اتدمرددصهک تسا یر ازب او ر اچ آ مزینونپیه

 شسادسختسا تار اد | دن ادن مزیتونپیهدوخهک یسکهدنی آرد

 نس ادنکومنهد افتسا شدوخ ی اه یش اناوتز | نوچدرکدنه اوخن

 مزهنونپبه هکیسک . دنکیم ه ابتش اهشیمه تسا جیگ« تسا لبنتدرف

 دشکیم رتمکه ابتش ۱« دوریم ال اب یلیخ شا صیخشت تردقدنکیم
 م ادختساأ ی اربهدنی آر د هک منیبیم نم. دو رىم ال اب شت ام ولعم

 هک ماهدینش نم ؟هنای یتسه دلب مزیت ونپیهدوخدیس رپ دنه اوخ
 مزیت ونپیه دوخ هک ار یدارفا یت آر ادا یشاپورا یاهروشک یضعبرد

 . دنب امنیمن م ادختس ادنش ابندلب
 ناونع هب یئ ایمیش یاهور ادز ااکیرماو یشاپور | ی اهروشکرد -لاوئس

 نما , دنب امنیم هد افتسازونپیه طبارشد اجبا یارب یاهلیسو

 دی ایم رظنب ملع نیا هب شخب م ار آي اهور اددورو ینعیهلئسم
 یمزست ونپسیه "اصوطخم و مزیت :پچیه رد ید اهنب یرسییفت

 . دینیبيم روطچ ارهلئسم نیاهدنام یاجربرمسمز اهک دناب

 « در اددوجو ضیرم ابههجاومو ن امرد عون ر اهچ مزیتونپبهرد - ب اوج
 یسلیخ مار آانهکهجردر اهچ نیاز امار آان یلیخ ی اه ضیرم رد

 هومن هدافتسادیاب نکسم یاهورادز۱"ار ابج ادنتسه ال اب

 . [در اددوجور اونز | یگد اتف 1
 یا هطبار ص اخشا یدرف ت افصو ت ابصوصخو یریذپزونپیه نیب امش -لاوئس

 رگبددارفادروم رد ينون اق تروصهب ارنآ ناوتبهکدب اهدرک فشک



 ناریاردم زیتونپیهریس ۸

 -لاوئس

 - ب اوج

 رتدنکایرت عیرس یبصعدارف امیشوگب ل اثم ناونعب ؟د اد میمعت

 . دنوریم یعونصم باوخهب

 د ادعتس | لوا دشاب طرشود یاراددی ابدوشیممزیتونپیههک یسک

 رسکنزکرمت یار اد مودو یبصع تیساسح ینعی ندشمزیتونپیه

 الابار یریذپ نیقلت رکفزکرمت, میهدبو اهب ارزکرمتودش اب

 رکفزکرمت هک دنتسه اه یضعس. دوشیمد اجی ازونپیه تل احودربیم
 د ادعتسا و لماع نآ هکنآ لیلدهبدنوشیمنم زیتونپیه یلودنر اد

 دوشیمن مزیتونپیهدرف نیا« دنرادن تسا ساسح بصع هک یلوا
 ایدراد یریش أت دوش مولعم هک هدشنشیامز آ۰ ت ايصوصخ ریاساما

 فشن

 دومنروصت دب ابهنوگچ ارن آدوجو ؟ تسیچ ان ارپ تيه ام امشرظنز |

 اهنت یمدآودر اددوجو امرومترد اهنتانارپ تفگ ناوتیم ایآو
 ؟ دی امنيمهدافتسآ یروصت یرازبادنن امهب نآزا

 اگویرد اهارک اچ مانهب می امتیمهمجرت ار یباتک انارپدرومرد
 یگن ر یاه لکش ب اتک نیاردو تسا ین اهج گرزبر اکه اش کیهک

 تفه نیاو دراد موطرخ تفههک یلیف نآآ سکع امش یتحدر اددوجو

 دینیبیم« تسا صاخش ! یقالخا ت ایصوصخرگن اب امن کیره موطرخ

 مدرکیم رکف لوا نم هتبلاهدرکهراشاانارپهبمج ار باتک نیارد
 لوقهب« در اددوجو مدیمهف اهدعب یلودر ادن یجراخدوجو ان ارپ
 هک یج اوما نآ.دناهدرک فشک اضفرد جوم ۴۲ لاحات گنیلرتم
 ورتکل اووق تسا نیمز *هبذ اج *هوق« تسارتا یکی هدوب میدق رد

 ایوگ نرقزا اررصنع ر اهچ نی". تسازکرمز ازیرگهوقو کیتهین ام
 جاوم! عون ۴۳ "اریخا یلودن اهدرک فشکمهدزن اش ایمهدزن اپ

 قسسیمع ؛هسلخ تلاحرد« هسلخ تلاحرد اه یدنه یلوهدش فشک

 دن اوتیم اهن آزا یکیدن اهدرب مه ج اوم ا ری اسهب یپ م زبتونپیه
 دنکيمن کرد ارنآام ساوح یهتنمدر اددوجو ان ارپودش اب ان ارپ

 نامدوخ فرطب ار انارپدشابهجوتم ن امرکف امهک یعقوم یلو

 دوجوهب ار ان ارپ امرومتمیئوگب هکنی | هن مینکیم بذجو بلج





 جر اخرد ان ارپ. در ادندوجو انارپ "الص ادش ابروطنب ارگ ادرو یم
 لثم .تنکیم امهجوتم ار ان ارپ امروصتودر اددوجو اوهرد ام روصتز |

 و میتیشنب دومع رگا امهک .اگوپ ینیل ادنک میظع یورین ن امه
 تروصهبهک تارقف نوتس ی اهتنا ین اهیک یژرن اهکمینکرومت
 امزغم فرطب دی یم ودنکیم تکرح« تسا یاهدزهربنج یعف ارام
 روصت. دنامیم یقابهتفخ تروصنی اریف رددتف ایم ر اکب ینیل ادنک

 ودنکیم بذج ام یوسهبارانارپهک تسا یکرحمو تردق, ورین ام
 . تسا یعطق جر اخرد نآدوجو نص *هدیقعبودر اددوجو انارپ

 ؟ کراددوجو ناریاردزونپیه اب ناسمه ای هب اشم یئ اههدیدپ ای آ  لاوئس
 -هدیدب رگ ادیا هتشون شیو اردهر اب رد,مزیتونپیهدوخ, ب اتکر د امش
 : . دیش ام رفبرکذ اجنی ارد دنر اددوجو یرگید ي اه

 رد یکش چیهو تسا مزیتونپیهدوخ کیدمرددصهک شیو ارد شور - باوج

 نذ تسه مزیتونپیهدوخهیبشهک یرگید ی اهشور یلو تسین نآ
 یشاصه تلاح اهنیا« اناساواش تاکرم یضعبو نشیتیدم و تسا

 . دن ام زیت ونپیه هیبش هک دنتسه

 دوجو یشاههدیدپ نینچ ؟ روطچ ن ارب !هبرصحنم یموب ی اههدیدپ -لاوئس
 ؟ دنر اد

 سابعر دنبزایئاهتمسقرد ن ایل امجرتکد ی اقآهلثسم نیادرومرد ب اوج

 مه میدق تشترز رد. دنتسه اوه نارادفرطهک یئ اهن ٦ نیبهتشگ
 یتاکرح اهنیاهکدنتسه یلی ابق سابع ردنبردو. هدوب یتاکرح

 دنراد یلحم فلتخم يم اسا« تسامزینونپیهد وخ هیبش هک دننکیم

 ندرک مزیتونپیهدوخ لاحرههب من اديمن نم ار ناش یماساهک
 . هدوب مهاکیرم | ناتسوپ خرس لیابقرد یتحو لی ابقم امترد

 مدقمدوخرب ن اري ارد ن آیفرعمو مزیتونپیه رم !ردار یسکهچ -لاوئس
 ؟ دین ادیمرت مدق شیبدوخز او

 رد هک يباتكنيلوا مناديمدوخز ارت مدق شیپ اررویرف یاقآ - ب اوج

 ودوبرویرف یاق آه ایضطقن ب اتکم دن اوخ ما یگل اسهدر اهچ نس
 و تسارتال اب نمزا ن اش نسدندوب نمز ارت توسک شیپ ن اشیاو



 ۱۱۱ کوب اک ابوگتفگ

 نم مسانشیمدوخز أ لبق ناریا مزیتونپیه رد هک تسا یسک اهنت
 زونپیه اب ناشیا باتک اب و مدناوخار ناشی اه ایصطقن ب اتک

 زادعمیهدوبرتمک نمزا ن اش نسهک ین اسکم امت: هیقب. م دش انش آ

 نادرگ اشو دن اهدرکهد افتسا مه نم ی اهب اتکز ادنر ادر ارق نم

 هیقبمدرو آ اکیرم ازاارزونپیه ت اجرد "الثم نم. دن اهدوب نم
 نم. دندرک لیمکتاردوخ ت اعالطا نآساسارب یدودح ات "ادعب

 ناشیا مزیتونپیهو نیقلت ب اتکز | ادتب | ار باوخ تامیسقت

 متفر اکیرم اهبهک" ادعیدوبن لم اکو بوخ شا ت اجرد« متفرگ

 . مدادهئارآ نم هکدوب یرتد ایزوهز ات بل اطممتشگربوم دیدهرود

 . دنتسهرت توسک شیپ نمز اروبرف یاقآ
 اکیرماوابور ارد مزیتونپیه شرتسگمهم لم اوعز ادسریم رظنب - لاوئشس

 یمزیتونپیه عم اجمو اه نمجنا لاناکزا ملع نیا ندش حرطم
 یاهشوگرد کیره ناری ارد مزینونپیه ن اصهختم هکیل احر د دش اب
 هنوگچیه نودبدنش ابیم تیل اعف لوفشم یرگیدزا عالطا نودبو

 رظنب. رمش ابودیفم ط ابترا لق ادحو ط ابتر | یتحو تالیکشت
 ؟دش اب یهجوت لباق لیلددن اوتیم نیاامش

 ه داتسرف میارب بخرم ی اهلجمهک شیپ لاسهدزن اشدودحرد. دصرددص - باوج

 رد یمزیتونپیه هدکشن اد ۱۴ یم اس تالجم نیاز | يکيرددشيم

 لاس ۱۶ لام نیا, دوبهتشونار ن اش سرد آوهدربمسا ار اکیرم |
 دادعت نب | ینعسدش ابهدیسر ه اجنپاب لهج بدم اش ال اح تسا شیپ

 -وپیه تاسسوم« دننکیم سیردت مزیتونپیههر ابرد طقف ه دکشن اد

 . ثکیم تی امح تلودودننکیم یر اکمه تس اد ایزر ایسب یمزیت
 مزینونپیه نامز اس لام هکار مزینونپیهم انس اسا نوناق

 یسرافهب ماهدرک همجرتو ماهدرو آ نم تساکیرما یللملا نیب
 همانساسا هن ناریا رد یلو«جراخ ی اهتیل اعفزا نیاهدشن پاچ هک
 نیاهک یش اهن آهک هدش تسرد ینمجنا مه "اریخ !.نمجن |هنو تسه
 نمدوخ نادرگاشزا ناشرفنود یکیدناهداد لیکشنار نمجنا

 همجرت یسیلگن از اهک تسا یئ اقامه یکی مربیمن مس !هکدن اهدوب



 ناریاردمزینونپیهرپس ۲. 

 ودن اهدوب نمدرگ اشرگید ی اهنآ. هدوبن نمدرگاش یوهکدنکیم
 ونپبه ودنتسه کشزپ ريغ هک یناسک یاربدن اهدرک عورش مه اهنیا

 دنبوگیم دننکیم یز اسهدنو رپ« دننکیم تسرد شوپاپدننکیم مزیت
 نیاودننکیم یکشزپرد تل اخد دننکيم مزستونپیههک ین اسک

 . تسین یحیحصو یناسنا لمع

 شیپ هجوتم اه اگندوشیم یمزینونپبه تالیکشتز | تبحص یتقو -لاوئس

 ... و تسا ملع نیا ی اهتوسک

 دهاوخ ینون اق سلجم "ار ابج اهدنی آ ردهکمنکیم ينيب شیپ نم - باوج
 هدنک ارپ یاهتیلاعف و دارف | تشذگده اوخ سلجم زا ینون اق؛ دن ارذگ

 خیرات رد دم آ ده اوخرد یئ اه نمجنا تروصیدنوشیم لکشتم

 نیا مهدجیه نرقردهدوب تل اح نیمه اند *همه رد مزیت ونپیه
 دراو مکمکورورمب هدوب رگید ی اه اجوهسن ارفردم زیتونپیه تل اح
 مه ناریاردهدش اههدکشن ادو ناکشزپ بطمدر اووهدش یکشزپ

 نال | دوشيم سیردتهدشه اگشن اد در او مکمک نال آ تساروطنیمه

 یکشزپ یاهوجشن ادهبدر اد ن اريا مزیتونپیه یمالسا نمجنا
 و دریگیم شدوخب یمسرو یملع لکش. دهدیم شزومآ مزیتونپیه
 . دنکیم ادیپهعسوت

 هنوگچدیدرکرکذ "البقهک یرص انع و اهورین نایمردار ېچ یورین -لاوئس

 ؟ دینکیم یبایزرا

 یورین ن امهدر اد ناکما یچ یورینربا م اهدناوخ نمهکروطنآ ب اوج
 تسانکمم ینیلادنک یورین ن امه ینعیدش اب ندب یمزیتهین ام

 .دراد مه تیعقاوو تس! ندب یسیط انغم ی اهورینزا یکیودش اب

 ؟ تفرگ مزیتهین ام لد اعم ناوتیم ارنآ سپ -لاوثس
 توافت نیا اب تسه مزیت هین ام نامه نیادایز یلیخ لامتح اهب - ب اوج

 اهتسد س اپابودننکیم لقتنم مشچ قیرطز ا ارن اه تسیتونپیههک
 لقتنم تسدرد ار یمزیتهین ام یورین نیا یمزر نار اکشزروو

 یوضعرهر د. تسا یمزیتهین ام یورین ن امه نم هدیقع هبدننکیم
 ره ايو اپ اب تسدرد. دوشیمعمج, دوش عمجو رین ن آ میش امنروصت هک
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 - لاوئس

 بت باوج

 هباسه ينیچ هک يمزیتهین ام یورینمی امن روصتهک یرگیدوضع

 روصت یتدم ودوش عمج ن امنامشچرد ميه اوخبرگ ادنیوگیم یچ نآ
 . دشده اوخ ممجمشچرد, میش امن

 مسج) یمد ادوجود اعب از یکیهبارزونپیه تل احدش ابر !رقرگا

 ؟دننا دیم طوبرم یدعسب هچ هب امش مین ادب طوب رم« هد اد تبسن( حورو
 یضف «هبنج طقف مزینونپیه یلو در اد یحور ةبنج مزینهین ام

 لسیبقز | ینف لیاسو اب مينکزونپیهمیه اوخیم یتقو ام« در اد

 نیا و مينکیمزکرمتم ار شرکف« کیتونپیه *هلولگ, تع اس. بمال
 -هینام یلو درادن اهنیاو یحور ؟هبنجو در اد ينف هبنج "الم اک

 رگاندرک مزیتهین ام عقوم مهصخشو در اد ین افرع *هبنجمزیت
 یورین نیادراذگبرش | صخش یور شمزیتهین ام تردق ابدنکهدارا

 یشقن چیهورین نی ادنکنارهدارا نیارگ ادتف !یمر اکب ندب

 دهاوخبرد شبنج هبورین نیاو تش ادده اوخن یرثاودنکیمن یز اب

 شوگ تع اس نیا هب میئوگیم صخش هبام مزبتونپیهرد ام ۱. دم آ

 . دوشيم مزیتونپیهو نکه اگن پمال نیاهب اب نک

 ... هکدوشیم ثع ابورین نیادوجوهب داقتعا مدعو

 . دش اب یفخمو رین نیا

 هچ و دنش ابدی اب ید ارف اهنوگج اهروزیتونپیه امشد اقتع اهب
 ؟ دننیبهبدی اب یئ اه شزوم آ
 اهنز و اهدرم و دننکیم م زین ونپیه ار ص اخشا نوج اهر وزیتونپیه

 -شیالآیب؛ دنش ابرت ک اپدی ابدننکیم هعج ارم اهنی اهب اهر امیبو
 نسیارگاودنش اب تسرپ ادخو نامیاابو قد اصو کایدنش ابرت

 دنراذگیم اههدنوشز ونپیه یور یبوخرش ادنش اب هتش اد ار ت ایصوصخ

 رگااسا .دنریگیم یبوخ جیاتن [ اهروزینونپیه] اهنیاو
 -ءوس« دنشابهتشاد نظ ءوسدنش اب بلقتم هدرکن یادخ ناشدوخ

 ه دافتسا ؟وسدصق هکنی از ا هتشذگدنش اب تسرد اندنش اب هتش ادرظن

 یبولطمانرثا صاخشا یور ن اش یرکف جاوم ا« هن ایدنش اب هتشاد

 کی نوچمهدی اب یعقاوروزیتونبیه کی هک تسا نب ادر اذگیم
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 « کاپ دشاب یناسنا یقالخا ت ایصوصخ یار اد یعقاو کشزب
 هسب؛ دنکراکادخهاررد« دشاب قد اصووگتسار ؛ نم ادک اپ« فیرش

 شدوخرد اربوره اوخدنت ام هب ار نیعج ارم همهودنکر اک ادخرط اخ
 .دنگر اک تیناسناو تین نسح ل امکردودن ادب

 ؟ تساهنوگجزونپیه ل احرد یمدآ حورومسجهطب ار س لاوئس
 و ریش شیور کیهک تسا یناموتودهکس کی لشم ودره مسجو حور - ب اوج

 مهزاودن | طوب رم مه هب دنتسه هکس کیو دره تسا طخ شرگید یور

 شامسجدش اب ب ارخ شحور صخش رگ ا هک یتعم نی اهب« دنوشیمن ادج
 هدصم مخزر اچد تسا تحار ان شر اکف اهک یسک« دوشیم ب ارخمه
 در درس دوشیم ب ارخو هتف رگر ارقریث ات تحت ش !مسج ینعیدوشیم

 « در اذگیمرش ارکف يوردوش حورجم و دوش یمخز مسجرگ ۱۰ دریگیم
 . دنر اذگیم رش امهردودندح او کیودره؛ دن | هدیبسچمه هب ود ره

 ط وبرممسچ هب" ارصحنم ارزونپیه# دیدب هکدنز رویمر ارصا یاهدع -لاوئس

 دنی امن یفن یمدآ حور ابارنآ نکمم ط ابتر اهنوگرهوهتسن اد

 ؟ تسا تسردو یرورض یهیجوت نینچ ایآ

 طقفدننکیم رکف ندرک مزیتونپیههبد تکیم عورش لو اهک یناسک - ب اوج
 هکن انچدر ادن ناورو حور تردق اب یطابتراودر اد ینف «هبنج

 دعب متشا دار هدیقع نیمه مزیتونپیه یس انشن اور ب اتکردمه نم
 اهنیا ومینکیمن سح ام یهتنمدنر اددوجو اهورین نی | هن هکم دید

 . میش امنیمن کرد ار

 نآ یاه یگدسجیپ ندرک فرطربو حیضوتو یملع رههد اسهیجوت - لاوئس

 - هارمگ لی اسم ریز« دوشیمملع ایهدیدب نآزا لابقتسا ثع اب
 نینچ موزل مزیتونپیهدروم رد« دندرگیم عفترم جنرفب و هدننک

 ؟ دین ادیمن ترورض کی ار یهیجوت

 هیجوتهداس ارهدیدپ نیا ,مزیتونپیه یسانشناور, باتکرد نم باوج

 اب یاهملیید یتقو لیلد نیمههب ماهتفگمهار شر ارس اوهدرک

 مزیت ونپیه هتبل او. دریگیمد ای ار مزیتونپیهدن اوخیم ارن" تقد
 تسد دی ابن ب اتک نیا مدرک نم هکهدوب« ابتشا نیاودنکیممه
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 دوجو یسملع نیینچهکدوشهتفگدی اب ترومرههب یلودتفیب همه
 نارظان دننکیم مزیت ونپیه هک يص اخش ۱. ۵ دش هیج وتمه یلکشبودر اھ

 ثعابنی او تسینود اجورحسودر اد دوجو م زیتونپیه هکدننیبیم

 . دوشیم ملع نیا تیعقاوههسوت
 یاهتشر هچرد امش تالیصحت. م ر ادناتدوخه راب رد یشالا وس«کوباک یاقآ - لاوشس

 ؟ تسا يحطسهچ اتو

 هروددنچسناسیل قوف هرودرد متسه ازج قوقح سن اسیل قوف نم - باوج
 اجنآ میتفر میتش اد اهیر امیہ یسانشناور ءیئ انج یسانشناور

 و مدسیدارزونپیه یسانشناورهرود اکیرم ارد نم ميدیدهرود

 یللملا نیب نامزاسوضع و متفرگ اکیرما رد ار مزیتونپپههم انیه اوگ

 م دید گرویوینرد ار اگویف رودوم دش اکیرم | یاهفرح مزبتونپیم
 .متفرگ اجن از امه ار اگوب *هم انیه اوگو

 ؟ دوبهچ مزیتونپیههب امش یدنم هقالع لیلد -لاوئس

 یکی میدوبعمج اقفر اب نابایخرد یرصع کیهکمدوبهل اسهدر اهچ - باوج

 هلاس ۱٩ اب ۱۸ شا نیسهک ناقهدر ایدنفسا م انهبام یاقفرزا

 م دینشوآناهدز ار اب نیلو او درک تبحم مزیتونپیههب عجاردوب

 دباوخیم ودننکیم ه اگن ن ارگید ن امشچردو تسه یزیج نینچهک
 ل ام م درک ادیپ ار ب اتکمتشگ نم . هایس هطقن مانهب تسه یب اتکو

îمتفگ ار شلابندو م دشدنم هقالع مدرگهعل اطم ارن آدوبر ویرف ی  

 هتشون مزیتونپیههب عجار یگتفه ت اعالطاردمهدعب ل اسدنچو
 .دش عورش لکش نی اهب نم یدنم هقالع ودوب

 ؟دینکیمراک مزیتونپیه تسا لاسدنچ -لاوثس

 . تسا لاس ۲۵ دودحرد - باوج

 ؟دنهدیم لیکشت ینس ی اههورگهچرتشیب ار امشهب نیعج ارم - لاوئس
 « ن اسکشزپ . همه منکیم رکفو اههد اون اخ,ن ابوجشن اد:نیلصحم ب اوج

 هعجا رم نم هب یه اگشی امز آ ناکشزپ,یمومع ناکشزپء اهز اسور اد
 - ن اشیرکف ی اه یتحاران عفر یاربدننک یم

 دوسجو امش یارب یبیجع *هدیدپ (سن ارت) زونپیه تل احرد ای آ لاوئس
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 تا
 ؟دراد

 نآ و مدرب یپزونپیهرگید بی اجعهب تسه هکم درک فشک" !ریخا

 یفدهو هم انربره ل اهن آردودنکمزینونپیه ار دوخدرفرگ اهکنی |

 ریش اتنارگید یورب دسرب یم اقم اب لوپهبده اوخب) دش ابهتش اد

 وفاده اهبدی امنروصتودنک نیقلتدوخبارنآو (... ودر اذگب

 مزیتونبیه عون کی ار هبیرغ مولعو یسیون اعد نمدسریم شدم اقم

 رد یون *هدیدیو شور نبا. مناديم یرکف جاوما لاقتن او
 هک ماهتشوندرومنیارد یتافک س هک تم ام وک وتی نھ ری ازد

 یشوزر آره صخشودر اددوجو یرکف جاوماهکدنکیم تب اث "الو ا
 دصرددون« د اتشه اتدنکر وصتو نیقلت مزیتونپبهرددش اب هتش اد

 هتشاد یبوخرهوش دوشدنمتو رش هکدنک نیقلت "الثم. دسریم ن اهب

 . دش اب هتشاد کاپو بوخ ی اههچب, دشابهتشاد یبوخ نز« دش اب

 -ه دیدپاهنبا. دیسرده اوخ شفده هبدب امنروصتدوخ نهذرد ار اهنیا

 .م اهدرک فشک "اریخا نمهک تسا مزیتونپیهز | یاهزات یاه
 ؟دنکیم قیقحت ه دنک ارب ر وطب ایدیر ادهدش یزیرهم انرب ت اقیقحت

 .منکیم قیقحتهم انرب یور "افیقد نم
 . دیکنوگیدیر اد تسدردهک یدیدج یاهباتکزا

 نآردو م !هدرکپ اچ نم هک تشا مزیتونپیه ابروکنک اب اتک یکی
 رد مزیتونپیه تارطاخ, مرگید باتک, ماهداد حرشارربک ارس

 ب اتک . هدشن پاجهدرتسگراشتنا یارب "العف هک تس ا: هسنارف

 باتک نیاهک تسا , سیردتزیگن از اجعا شور, مانهب یرگید
 دیاب همه اه ملحم اهناتسریبدرد یتسی ابهنوگچهک تسا یلی اسم

 هکدنتسه یرگید ی اهب اتک. دننکب سیردت مزیتونپیه قیرطزا
 گرزب ی اهر اکهاشزا یکی اگویرد اه ارک اچ ب اتک. دنتسههمجرت

 مزینونپیه , مانهب تسا یرگید ب اتک. تسا یسلاع یب اتک.ن اهج
 تسازونپیهز اهد افتس ادیدج شوروزرط ن آو « یگدنز هقع اسو
 و ید ام یاهوزر آهب ندیسر یاربروصتز اهدافتسازرط ن امههک
 ٩ دامآرگید ام جنپ اندی اش مسیونیممر اد ! ,باتک نیا, تسا یونعم
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 . دوش پ اچ
 . دیئوگب ن اترگید قشالع و اه تیل اعفز | -لاوئس

 یسیلگنا باتک منکیم هعل اطم م زین ونپیههب عجار طقف نم - باوج

 و مسبونیم باتک « مهدیم شزوم آ اگوی« منکیم همجرت« من اوخیم
 .مرادن یرگیدهقالع و اهنیا

 اهنآ ندرک ش اسفهبرف احزگره هکدیر اد یصاخ یاه کینکت ابآ -لاوئس
 ؟ دیتسین

 تس اریگارسیکی م اهتفگن ل اهاتهک مراد یصاخ ی اهکینکت. هلب - باوج

 ءهجلاعم شورو ماهتفگنهکدر اد یئ اهیر اکهزیر ام ۱: م اهنفگهک

 تسا درفب رصحنم اپندردهک تس! یصاخ ی اه شور ص اخشا یور نم

 دنراد یزیگناز اجعاهجیتن اه شور نی اودن اديمن سک چیه ایندرد

 جالعال نارامیب یکشزپ هدکشن ادو یر ادهب تر ازوهکمرضاح یتحو
 ی اهشوراباتم دننکراذگاو نمهب, هدوب ضیرم لاس ۳۰۰۲۰ هکار

 . منکهجل اعممدوخ ص اخ

 . دیهديم م اجنا یندب تانیرمتهچ -لاوئس
 ز!مزینونپیهدوخهلیسوب, "الومعم ۳ تعاس منکیم نیرمت بشره ب اوج

 نشیتیدم منکیماگوی مینو ر اهچ ابر اهچ تعاس ات م وشیم ر ادیب باوخ

 منکيم زونپیه دوخو منکیم

 ؟ تس اهنوگچ ناتیشاذغ میژر  لاوئس

 دصردهد طقفو تسا یر اوخهایگ م اخدصرددون « نم یئ اذغ میژر س ب اوج

 راگیس .مروخیم تشوگ و هتخپ یاذغ دصردهد طقفو تسا یر اوخه ایگ

 هستبل او مر ادن د ایتع ازیچ چیههبدیآیم م دب راگیسز او مشکیمن

 دوخو اگویهک "اریخ او مهدیم م اجنا بترم مه ار یبهذم مس ارم
 منکیمشیتیدم ؛ مش ابهتش اد هک ی اهم انربره منکیممزیتونپیه
 ماهنازور "هم انرب شی ادرفو مناوخیم تج احزامنو میوگیم رکذ
 . دوشیمهدرو اربو م اجناهناداز آو تحار "الم اک



 ؟دیتسه یضار ناتدوخ *هفرحور اکزا - لاوئس
 دننکیم لابقتس ! یلیخ نم زا م درم متسه یضار یلیخ مدوخر اکز | ہہ ب اوج

 و دی یم می اربهم ان اهدص یاهتفه. ارمر اکدنر اد لوبق یلیخ

 یچارگ؛ هیکرت«ن اتسلگن ا.ناتسودنه«نپ اڑ« هسنارفهکنیا اب نم

 مامت اهروشک نیاردم اهتفر اتو م اهتفررگید ی اهروشک یلیخو
 دنزیریم می اپهب لوپ« دننکیم ل ابقتس ادنوشیم عمج اهین اریا
 زونپیه یم داکآ سیثروهسنارفروهمج سيئر نو اعم رشرش لش اف ار
 ردار تاناکما مامت نم تفگ. من امب اجنآ نم تساوخیم هسنارف

 رطاخب متشگرب مدوب ناریا قشاع نم یلومر اذگیم تر ایتخا
 عفوت یخادردق یلیخدننگیم نمزآ مرمهگ ىل ابقتسا
 دنرادشن نم تایحوراب یثانش آهک تار اد او اهن امز اس یخرب

 "الصا هکدش زیم نمهب یئ اه تمهتدن اهتشون نم يلق یئ اه تمهش

 دننیبیم؛ دنوشيم انشآ نم اب کیدزنزا یتقو. در ادن تیعق او

 یزاسهعب اش اه یضعب جراخردهک تسا یزیچ نآآ سکع رب تسرد

 مدرم هبدنم هقالع و متسه یضار "الم اک نم نیا ی اهنم دننکیم
 . متسه



 دنکی مف نح ار راگیس شقا هښریاوخ



 ن ایس املا نیسح *هر ابرد

 شاهناخ ط ایح رد نایساملا نیسح یاقآ

 تخ رد نیا «ینالف : تفگ ه درکهراشا طايح طسو گربو خاشرپو گرزس تخردهب

 ی اهگرب زا یکی طقف دننام هب نم یاربم زیتونپیه« دینیب یمار گربو خاشرپ
 رد یریشاتشنداتفا یتح هک ماهدیبسچن .گرب کی نآهب طقف نم وتسا تخرد نیا

 , . دنتسه تیمه | یار ادهز ادن | نامههب نم یاربمه اهگربویقب دراذگب نم

 دنکبم هراشا یمالسا نافرعهب شرگید قیالعز | یاهنومن ناونعبوا
 نینچهک تفگ ناوتوم لیلد نیاهبدر امش یممهم یرماارنآردهعل اطمهک

 هب تبسن یرتدرتسگ شنیب یار اد"اتعیبطدوخ ندرگندودحم اب یدرف

 لاس ۲۵ هکنیاهبهجوت ابهلئسم نیاو تسا یمدآ یحورو یناور لیاسم

 شرورپرگید قرطو اهشو رو هک« دشن ثعابراکتدم نیاودرادراکهقباس

 باتک. تسا مهمرایسب« دیامن یفنایوهتشاذگ یرانکهب ارمسجو ناور

 نادنمهقالع یارب نایساملا یفرعمردارمهس نیرتشیب یئرمان یاوق
 نیارد : هلمجزا. تساهدمعز ایتم ادنچ یارادباتک نیا تساهتشاد

 یسانشناوراره بتکو یمهزیتونپیه یاهسباتک تنس قبطهکنیا یاجبباتک

 " اتدمعورگید عبانمز اار(یر ارکتو هنهک الومعم) یشاهارج امو اهلاثم

 یمیقتسم تا اعا مز اود وخ تایبرجتو تاقیقحتزادنک لقن یجراخ یاپباتک

 تساهتشون, هتشادرگید ی اهاج ایدنهرد اه یگوی تایلمعو لامعازاهک



 ناریاردمزیتونپیهریس

 دش یم هک تسا یمهمرایسبوهیاپ«عونتم بلاطم یار ادمکمجح اب باتک

 باتک نیاردامادومن لیدبتروطق یلیخ ب اتک کی هبو هد اد شک ارن آ بل اطم

 لیبقزا نآ یساسا ثحابمهبهجوت اب, میروخیمنرب یدئاز بلطم چیههب

 لهاراک یاهکینکتو اهشورو نآتاجرد حرشو یمزیتونپیه ب اوخمیسقت

 ابو یساساوهیاپ بتکزا یکیارنآ ناوت یم«مزیتونپیه ناگرزبو نف

 نادسنم هقالع یوسز ادراوداریااهپنت,دادرارق نادنمهقالع یارب شزرا

 ب اختنارد یشقندوخهک تسا نآدلج یورهدننک شو دخم حرط ب اتک نیاهب
 هتسنا وتیم نایساملا« هتفرگرارقهدشم اجناراکرباربرد ایوگ و هتشادن نآ

 نیاسکرههب راک ل اس ۳۵ اریز دش اب تسه هکن آز ارت روپشم و رت ه دش هتخ انش
 روطنامهاما, دشابهتش ادولی امت رگ | هتبلادسرب ترهشهب هک دهدیم ار تصرف

 دیوگبموتسا فلاخم یاهنحصو یشی امنمزیتونپیه ابهدرکرکذ هبح اصم ردهک

 اج.. را, ۰ تسا یسانشناورو مزیتونپیهن ایس املا یاق آرگید بانک

 یم زین هینام هعقاو هس. باتک نیا ۱ و ۲۰ و ۲٩ و ۲۸ تاحفمزا هگمنیب یم بسانم

 فلو اپهیرظن تیعطقدر ردهکمیامن لقن ار ب اوخ یمالکریغ یاقلاو

 هدرو آ ۰ تیس ام زیت ونپیه رد ه دش یطرش کرحم کی نیقلتهگنیارب ينيم

 ۰ تس اه دش

 درف ینعی تسادارف اردهدش یطرش کرحم کی نیقلت: هتفگ فلو اپ)

 ( ۰ ددرگ یمهژوس

 :نیقلت لماوعز !هدافتسا نودب مزبتونپیه*ل وا شی امز آ

 مدرکیمیگدنز یاهراجا ق اطا کیرد هنویسودصیسور ازه لاسدودح

 گدوکابمه یمناخ «درگیم یگدنز ق اط! کیر د هک هناخبح اصز اریغ

 یگدیسر لوغشم مناخ نبا هکحبصزوررهو هدوبرج اتسم رگید ق اط ارد شل اسدرخ



 ۱۲۳۳ نایساملا *هرابرد

 هکنی ازا هتشذگ کدوک یادصورسودرکیم هیرگ کدوکدشیم لزنمروم اهب

 ون ین سو ار ردام « دوبنیریاس یارب تمحازم بجوم

 رم کدوکز | هکدوب یسک هندنک اهر ار لزنم روم ا تسناوتیم هناریز

 ۳ مسیت هین ام ههنیم زرد تانیرمتراکب تخس نممایا نآ رد , دنک

 زیهرپدش اب هکوحنرپب یبصع یژرنا فرصم زاد اتسا هیصوت ساساریومدوب

 هام یو اکیارد اتسا تاروتسد شم ار آو نوگسردو مدومنیم

 رد ناوتیمنیقلت لماوعزا هدافتسا نودبایآ دوش نشورات مهدم اجنا

 ردام هبروظنم نیمپب ؟ ریغ ایدومنمزیتونیپیه ارواودرکذوفن ناسنا
 یلو ارچ تفگ « دیوشیمن تحار ان لفط نیاهیرگزاامشایآ متفگ کدوک

 ماجناارهناخ یاهراکو منک لمحتارو | *هیرگهکنیازجمرادن یاهراچ

 تفگدیسرب ناتر اکب امش اتمنکم ار آاروادیتسه ليام اب آمتفگو | هبمهد

 امش یاربارهچبهک تسین نیا نمدصق متفگ . متسبن یضار امش تمحز هب

 ارهچب امش متفگواب ؟دینکیم مارآاررواروطچ سپ تفگ منک یرادپگن

 طقف امشدوشن نمروضحهجوتم هکمنیشنیم یروطهچبرس یال اب نمدینک لغب
 درادس یررض کدوتک یارب امشراکرگا تفگدینکم ار آارو | هقیقد هسود

 رتم کی هلصافب نمودش مارآهچبدرک لفبارهچب سپ « تسین یلاکشا

 دباوخب هکمدرکرم | هچب هبدوخ نهذرددیدشزگرمت ابو متسشنو ارس یالاب
 زونپیهلامب هقیقدمنپز ارتمک « دوبندوخرس یالابردنم روضح هجوتم کدوک

 سرب تیاهراک هبوراذگب قاطا یالابارو االاحمتفگ شرد امهب تفرورف

 هناخراکهب مینو تعاس کیدودح کدوکرد اممتفر نوریب قاطارازیندوخو
 زوشیپیه تلاحرد کدوک هناخهبو ادشودم آو ادصورسدوجو ابدوب لوفشم

 دروخ یناکت کدوکدرک ادم ارو ا رداسر اک مامتا زا سپ یتقو «دوب یقاب
 ردام یادص کدوکدنام یقاب توکسرد " اددجم ام ادزیخربدهاوغیم یئوگ

 یاب یر امادوشدنلب هکداديم ناکتدوخبودینشیم ار

 نیا «مدرک جر اخزونیپیه تلاحز اارواهتفروارس یالاب نم « هرگیمن

 لباق بلطم «مدرکارجا کدوکرد ام تساوخرد هبرگیدر ابدنچ ار شی امز آ

 هدافتسا نآ لماوعو نیقلتز اهن هک تس! نیا شی امز آ نیا رد لمات



 ناریاردمزیتونپیهریس ۴

 دیاتشا ذگ رثا سکت رک ربدوشب ساوح قیرط زا هکرمتسم یاهکرحم ز | هنودش

 بجومدنا وتیم کیت هینامورتکلا جاومازاریغ یلم اوعهچهکدرک یسررب

 . دوش یاهدیدپ نینچ

 : مود *هعق او

 نیئاپرد یباتف آزور کیدم آ شیپ لوا شیامز آهک یمایا نامهرد

 م دربیمهرهب دیش روخ شخب ت ایحوترپز او هدیشکز ارد یدوروردرو اجم قاطا

 رانکزاودیرپ لخادب طایحراویدزا ياهبرگهکمدشهجوتم لاح نیمهرد

 مرظنب یرکف هظحل نیمهرددرک تکرح ق اطا یال اب فرطهبو تشذگ نم
 هبودز یتشگ قاطا یال ابردهبرگ« مهدم اجناهبرگ یور یشی امز ؟هکدیسر
 زاردهکروطن امه نم هظحل نیاز ۱« درک تکرحرد فرطبهن اخزا جورخدصق

 دعب یت اظحلودش فقوتم ادتب اهب رگ« مدشهریخهبرگ نامشچبم دوبه دیشک

 تکرح ارنآ ندب« متفر شرس یال ابهتساخرب نمدیشکز ارد شرف یوررب تسس
 طایح لخادهبهدرکدنلبارن ادوب قیمعزونپیهرد نانچمههبرگ« مد اد

 هکنیااتمتفرگ یموهدرک باترپ اوههب ارن آر ابدنچ پوتدنن امومدرو ۲
 . تخیرگ تعرسبو«دم ۲ ل احب

 : موس *هعق او

 یاهاتسور زا یکیرد یملعم لفش تبس انمهب نمودوبر اهب لصف

 رد نمراک لحممدرک یم تمدخد ابآ مرخ یرتمولیک لهچدو دحرتش | شخب
 . تشا د هلصافرتمو لیک هسدو دح شخبزکرم اتهکدوب نارگنهآ م انب اتسور کی

 سرد اههچبهبومتفر یم نارگنهآ یاتسورهب شخب زکرمز | اپهبص نم

 یطرابودزوررهارهلصاف نی ا«متشگ یمربرتشاهبهر ابودرپظومد اد یم

 ناتخردو لالز بازا یشوجء« افصابدوب یلحمه ار نیا طساو ارد« مدرک یم
 اهحبصودوب تحارتساو فقوت يارب بسانم یلحم نآرانکردددمتم ر انچ

 غورشوم درک یم فقوت لحم نیارددنچ یقیاقد نمدوبزیمت" الم اک اوههک
 هجوتمبلغا. مد اتف ایم ه اربااددجم هقیقده دز ادعبوهدومن قیمع سفنتهب

 ب ۲ یوجرانکر ددوبکو هدروخمین تروصبهغ ابروق ید ادمتد اسج اهکم دشيم



 ۱۳۵ نایساملا *هرابرد

 نیاودراددوجو یمس یرام لحم نیاردهکدوب نیا نم سدح, تساهداتفا

 موشهجاوم نآاب یزوررگ !متفرگمیمصت, دنتسه نآ ی اههمعط اههغ ابروق
 خیرات نیا اتهکدن امنهتفگ ان. منکمسیتونپیه ارن اتمی امنباردوخ یعس

 غ رس ورتویک« هبرگگسدنن ام یلها تاناویح یور یهباشم یاهشیامز آ
 شیامزآار یمسر ام کیمتساوخ یمهکدوبراب نیلواام امدوبهد ادم اجنا

 م اجناهب بآ یوج یرتم جنپدودحهکیم اگنهزور کی ق افت | بسحرب« منک

 هک یریسم نامهرد یوجرانکز ار امهکم دشهجوتممدوب لوغشم قیمع سفنت
 مامت هطافالب. تسا تکرحردم ار آدشیم هده اشممومسم یاههغابروقداسجا

 هجوتممدرک سحو داتسیا تکرحز ار ام«مدرگر امهجوتم اردوخه اگنو هجوت

 م امت تکرحیب الماک نمدنکومه اگن نمهبااقیقدو تساهدش نمدوج و

 نم تکرح ادابمهکنیا یاربوهدرکزکرمتم رکف و اهپمشچرد اردوخ یورین

 مناد یمن "اقیقد« مدز یمن کلپ یتحدوشر اک طیارش ندروخمهرب بجوم
 ما رآ مارآومداد تارجدوخهب,« هقیقد جنپدو دحدپ اشدیشک ل وط تدم هچ

 هکنیا.مدرک تکرحرام فرطبمز اس فرحنم ار دوخ هجوت وه اگنهکنیا نودب

 نسیاو ممتشادمیبر امز اهکدوب لیلد نیاهبمدادتارجدوخبمیوگ یم

 ا داسبمهکمدوب کانمیبزین نونک |, دوبهتفهنم ریمضرد یکدوکرد تل اح

 دسنک هلمح نمب ندش کیدزن ضحسو دش ابهتفرگنر ارقریث ات تحتر ام

 امام درک یمنهدهاشم نآرد یتکرحم دشيم رتکیدزنر امهبردقره ل احرپب

 کیدزنر امهب ب۲ یوج بلات نمدوبهدن امهریخوز اب نانچمه شن امشچ
 شیامصزآ یارب ؛ متسشن یوجرانکم ار آدوبرتم کیدو دح هلم افال اح« م دش

 ۰ مدرک کیدزنر اممدهب مارآ مارآومتشادرب پچ تسدابار یبوچهکت

 "الم اکمکارراموهتخادنار أم ندبریز ار بوچدشنه ده اشم یتکرح نوچ

 هکت کیدنن ام تکرحیبز اب هکم دشهجوتم وم دن ادرگرب تشپ هبدوب کشخ
 و هدشرود یوجرانکز | شی امز [*هجیتنزا لاحشوخ « تساهداتفا بوچ

 ید او تخل ابر امده قایق دیتا و خدش لوم قرض قت اکب
 یسورب تقداب ارهعق اوهس نیارگ ۱. د ادهم اد | تکرحبدوخریسم ردو تشگرب

 هتشادندوجو"اقلطم لو! شی امز آرد ینیقلت لماوع هکمیوشیم هجوتممینک
 رارمتسامود شی امز آردهکهدوب لم اعه اگن« کرحمموسومود شی امز اردو



 ناریاردمزبتونپیهریس ۱۳۶

 بجوم زفمهب تارا نیا لاقتناو کرحمارمتسارفارد ات تساهتشادن

 ردهک تشادهجوت دياب "انمضدش ابهدش سکترکزا یتمسقرد قفوتد اجی !

 دناهدشن یطرشه دشهشارا یاهپکرحماباپمزین اگر ا شی امز آهسز | کیچیه

 دسرب یضعب رظنب لاکشا نیا لوا شی امز آدروم رد تسا نکمم اجنی |۰ دوش

 تسا هدوب ندروخریش لوفشم رد ام شوف آرد کدوکهکی اهقیقددنچ نامههک

 تروصنی ارد« ددرگ باوخ لوصح بجوم تخ اونکی کرحم ناوتعبدناوت یم

 یکدوک ام ادش اب هتش اد یعیبط باوخبز ایندی اب کدوک الو اهک تفگ دی اب

 زاسینهن تسارمتسم کرحم دم آ یپ باوخ میشوگبهک ضرفهب تسین ب اوخ

 راکبار کرهم نیا رد ام هکرابرهودورورف یعیبط باوخب کدوکدباب یمسج

 طعیارش نانچ رد هکدوبر داقرد ام هن لمع رد ام ادناباوخیدناوتبار کدوکدرب

 رس تشی زا هاگنورکفزگرمترث اردهکار یتلاح نآهنودناباوخیار کدوک

 لسییف نسیارداذلدیمان یعیبطباوخ ناونیمدشیم لصاح کدوک یارب
 نباناوتیدب اشهکدوب یرگیدرثوم لماع کی یوجتسحرودیان تاشیامز ۲

 .دومندبجوت کیت هین امرتکلا جاومااب یرکف تاجوهت ؛هیرظنابار لم اع

 ددرگبیصنقیف وت هچن انچ تسین هر اب نیارد تحب لاجم رصتخم نیارد نکل

 .« داد میهاوخرارق یسرربدروم ارمسیت هینام یروشن یرگیدهلاسررد

 نایساملایاقآ مهمرایسبر اک تفگ ناوت یللعهبدیاشو نیرتدیدج اما

 حالصا م اگنههب هک« دیدرگ شر ازگ ۶1۹ ۶هخ روم ناهیک ءهمانزوررد

 ؛هلیسوبمناخ کی درد یب نامیاز نآودیسر متسدب ناشیاابوگتفگ نتم
 «تسا هدو نایساملا یاقآهتبلا مهروزیتونپیههک تسا مزیتونپیه

 نیا.دقن هنیلااجنی!. میروآیم لماکروطب "الیذار نایک شرازگ نتم

 هبهنانیب کیرابهح دتهک تس ادیپهتفگ ان ام امن ادومن اجب وم زال ار شر ازگ

 داش لباس کیف گیر شاد ا یاھرطنز ای



 نایساملاءهر ابرد

 کمکبد رد یبنامیا ز نیل وا
 دش ماجنا نا ریا رد مزیت

 رامیب و دیآیم دوجوب رامیب و کشزپ ةرهچرد ار درد راثآ تردىب تدم نیا
 ۳1 تیلباق و مو «.دندرک هدهاشم ولاز

 EE ناهج رد درديب نامیاز ةقباس
 یهناسخ هک میدرک ادیپ عالطا E ا

 لاح رد شرمه هاهشیپ هب رادراب یک دهد م اغا ها ا 4
 هاش ات تسا یربزینونییه اب نیرعت ای یا ل تس
 ار هرهيب نامیاز هب جت یبلوا دناوتب یا وب

 هو . ی و ر نورس رج نه رس

 EY YS a EE ي اک رده نایلامج اضردیس
 ات میشاسب هتشاد روصح ن هک مزیتونپیه اب هدرد نودب نامیازه راهچ رتخد دازون کی نامو

 زا لبق ميياسبرد آر رنک یگنوگچ خم ۱۲ ارا رد نآ . ناعیازیرجت ںیلاول ۂرمث ۔یئولیک
 نالجاسب هیزوف مناخ نیرمت عورش د TET مزیتویپیسسه قیرسط زا درد یب
 وا دنزرف رظتنم هک دهدیم یضوت نجا لوف زا دسریص لس هد". .مینتکی زور هک تسا نادروخکره
 ررسمسه داهشیپ هب و تسا شیوخ نکن زا یک سیرد لاسسما هام ډادرم ۲۸

 مزوتونهمه هنیمز رد یتاعالطا هک السو کی مزوتونیهو :دیوکيص .دسمآ ایندسب نارهس یاهناتسراممپ
 عون نها هک تساهدش باطولد درام ت > قوام هم ,لاع یناصرد هچ هب ًاعفاو نامیاز نیا هکدپا مغ ری

 رم دوش نام سر میر تاک اونو را اب یو رسمه .دنک هبرحت ار نامیاز رسا هنوگچیه هک تسل هردیب نامیاز ناوسع هب .تسا هدوس دردیب نازیه
 هک متفگ ناشهل هب مدرک جاوهزا مناخ ین «.دراذگیمن . .نارداس «ناکشرپ یارب یهجوت لباق ۱
 وجر یدروم مه رد مرادگی مت تا ات رنک د نینچمه مزیتونپپسه هب نادسقالع وناردپ ۱

ES :و«ناحیا اب هارد ینح دشکب موبر یک  
 ناوم هس نایساملا سیسج یقین یتا صف باک ار راک جیت ردا از زا سپ ر

 سیا (هدنک مزيتونپپصا روزیئونپیه 7و ی و E 9: دوب بوخ یلیغم ؛داد حضوت روطنیا
 نالجاب یاقآ یتقوف :دیوگیم مناخ عود وکازو :تفگ صصختم کشزپ .هاللاو ۱
 ار راک نیل هک هرک هاهنشيپ نم هب RE یوسنکاز کسپ زا رتسارآ دصرد 6۰ 1
 لملم هب متفریذپ نص همنک غورک بک هډیدرګ عادبا نامیاز رم ی زا یلومعم 3
 زسچ .تسا یا رجست مهنیا هکنیا ". « هدیدرت ج ناعیاز رم یدسب دراو رظتنم دياب و تسا 3
 هب یدیدنچ زیچره و تسا یدیدج ون در بنا رب رب یی دا هرجا نها روزیتو شمه و میشل 1
 هی رب طورشم ؛دزرایم شابرجت هرن رز نام جا وب تب لماوع مانت هب هجوتاب» :داد رظن 3
 دوجونآ ندومدیفم یارب یاهنیمز ی یا و اهدره بلفا هراک نیا ؟دنتک فیمضت ِ

 کینکن کی مزیلونیبه .دشام هنشاد یوصخم ناکشزپ رظمتحت یگلماح نامسیاز قاتا هب وكاز دورو نامزات 1
 یسانهناور هاگدید زا هدش هتخانش  یلصا مون کم و دنریگیس رارق ناسک ک۳ ٩۰4۵ لرتنک

 الما فلتخسم یاهروشک رد و تسا نیب یحور کیدزن بار و یگتسییه ٩۵۸*۲۶ 3۵ رضاح یامام 3



 ناریاردمزیتونییهریس ۳ر

 یهاگشناد يسرد یاههمانرس هرج
 رد يتح و تسا یساسنشناور هنشر

 شیپ لاس ۲۰ نم شتسار .دوشیم
 منرپ هبرجت نیا هب تسد متساوخیم
 یرتمک رلیسب تاعالطا نوچ يلو

 «تشاددوسجو مزیتونیپه هب عحار
 هروص رد هکنپا ات .دماين شیپ یناکما

 نانز صصختم رتک  نالجاب مناخ
 دنډرک ېم لرتنک ار ناشیا طبارش هک
 و دندرک مالعا ار شیوخ یدسقالع

 ناشیا رظن تحل راک هک دندرک لوبق
 هب ار اهکینکت ام دش رارق ,دوش ماجنا

 ناخیا ان میهدب دای «نالجاب» مناح
 رد مزال طارش رهارموخ دیناوتس
 ات دند رارل يمزیتونپپق هسلخ
 ار يمزیتونپیه نامباز نیلوا هللاءاشنا

 یو رسم زا و دتسیاب هک .دهاوخیم

 یماح ناونص هب هک دهاوخ یم رب
 هب سپس .دریگب رارق مناخ رس تشپ
 تاروتسد اسب نالحاب مناخ تاعفد

 رد سفن هس اب رثک ادح و روزیتومیپه
 رار یمزینونپپسص هلخ تلاح

 لکش هب سپس تلاح نیا .دربگ یم
 هرخالاسب و دوشیم ماجنا هتسشن
 نیقان «نالجاب» مناخ هب روزیتومییه
 یو تلاخد نوخب دوخ هک دنک یم
 مه راکنیا و دنک مزیتونپیه ار دوح
 اب «نالجامص ناخ .دریگیم ماحنا
 ورف هملخ تلاح ره ار دوخ سف دنچ
 یسلو دنک ېم زاب ار اهکلپ .دربیم
 زا يکسپ و .دراد ار ثلاح نامهزاس
 ماصنا تلاح نیا رد هک یتابیرمت
 و تسد ندرک دنامسسب ؛دسهدیسم

 .تسا یضفا تلاحرد نآ نتشادهگن
 رد میبسک يص ک رت ار نیرحت لحم
 ار نامساحلا یاقآ یاههتفگ هک یلاح

 طیارش نبا رد وئازو :میراد شوگ رد
 ناماز طیارش هب تیس الماک
 رامپار لسع و تسا رايته شدوخ
 و دوشیسم ماحب یعیبط روطب الماک
 ادپپ شهاک ردقنآ نامیار درد طفف
 «نایبو ادعب هک دیآیم ایندب یمیبط رتتحا !زیآ هناوتب وکار هک دک يس

 هزاجا .دوشيم یرگذگمان (مدمدیپسپ دلو یرظان دننامه یلو دنک لمحت
 ارجام روگ رد هک اهنآ نابز زا دیهدب هک یساسحا و یرایشه اب ار ک دوک
 مناخ .میونشب ار هیضق حرش .دناهدوب .دنک یریگیپ درلد

 زا نفش صخرس زا دعب ار «نالجایو نامیار اب نامیار عون نیا توافت اھت

 رد مينمبيم ناشلزنم ره ناتسرلعیب سهبار درد شهاک نارپم رد یداع
 ییولیک راهچ رتخد نایب هک یطیارش هحرجبهب درد شهاک سیا و تسا
 :دیوگ یص وا .دراد رانک ره ار دوخ راب تیلاعف را ار ندب فلتخم یاهمادنا
 نو یو اجر یعیط دصرد دص امار و دراديم
 ر و دش عورش تالکشم اب هچناسچ .دوشیم ماجنا
 یباهکینکس نم درک ی سعی س و میشاس هحاوص یکنرپ صاح

 لمحت ينگ ارجا بدوب هتخومآ هک ار دروم رد هک یصاسخ تالکشسم
 اهدرد یتقو اما مدرک یم درو هرس بسا نکمم فلتحم یاهمناخ

 جایتحا و منک ارجا بوح ار اهکینکت 9 دش دھاوح لح صصحتم کشرپ
 داسا يتفو متشاد کمک هب دانا عفوس نامه رد مزال میمصتت

 باوخ هب ات دندرک کمک .دندیسر «.دش دهاوخ
 راس ار اهدرد و مورب یرتقیمم

 ار درد ًالصا هکنیپا هب .منک سخیگ نامیاز ماجتا زا دعب
 تلاح رد بوسح یسلو مسکن لج ..نهديم ربخ يتقو اهندم زا دعب
 سج مک رایتس ار درد ؛باوخ ناتسرامیب رد «نالجاب» مناخ هک
 زا لسق عسمکس دودح ات .مدرکیم هدش عورش نامسیار یاهدرد و تسا

 و مدیباوصيم یم ررکم روطب داوت لید هن ميوريم ناتسرامیپ هب .تسا
 کی تعاس رد هکبیا ات مدشیم رادیب_ حب هراسجا ناتسرامیسب تاررفسم
 هاتسا بش همیب زا دعب هقیقد هدرناپ و هاش کسیدرن زا هک مينسک يمن

 نم .دندربک هدامآ یامیار یارب ارم یک اس روم و دندرگ يگامهار قاتا نوریب هب ار و
 ناربیا رد هلاسم نیا رگا ینگ یم رکف لو رد ندش عورش

 روطب ار رورهنومیبه ًالثم هک دنفیب اج ک د ر هدش ییرمست یاهکینکست
 .در دگب "رجا هب ویمزیتونپیهدوحد
 ا و هدنریذپب ارجاس نیا رد یمسر ماس تا راک سبا

 یارو ی اف
rمنکیم رکف نم دوخ یو دوب دهاوخ ی اف  

 اب نم .تشاد دوجو هک یطبارش اب ۲ هاو

ERی سو  EE139  
 نسپا مدرک لیدست يعيبط نامیآز یک ت ,دسریصم وکاز رس یالاس

 ۰/2 ir و دنک يص زافآ ار یرگید دروس رد نم و دوب نم لوا نامءاز یک هی و دنکيص زافآ |

 ترس هی سم سو کیک ناب
 مهار ید امنای سنا نب تم بک تماس یدک
 ۳ رسا A نامسیاز قانا هب ار واز بسی زا

 ی ينا ار و نړ ر ت
 نیا نوچ» .دیوک یم امن ییوگنفگ رد «ںالسا ہو مناخ ک دیک نیلوا نت
 یتولصق ےناون یمن ص تسا ب7 روب :دراد نزو مرگ ولیک راهچ هک

 یبسن شمارآ نپآ ےہاد یمن سم



 سس سس

 هلمج زا یرگید هجسیتن اب دوم وراد رتا رطاخب وئاز
 ندوسسبتشرد ناشیا هتبلا .«نابساحلا» یاقآ راک
 تماس زا و ددبشک تسمحز یلهخ
 زا دعب مین و کمی کیدزنات بش الف

 و دندرک راک ولاز نیا اب بش همین

 و رداسم نس

 مامتاب .تساد دوحو دروص سیا رد
 راکنپا هک دش هتفرگ میمصت طیارش
 زا هدا فتا یفرعسم رطاخ ب

 لرتنک یاهنامیاز رد مزسوئونیبه هک یضیرم بوخ .دوب یضار مه وقاز
 زا دحب ۱/۵ ان حبص تشع تعاس زا
 هک تسا لکشم .دشکب درد بش همین

 هتبثا .دشاب تشاد یدابز یادصورس
 نارسها فلتخس ماوشا زا یضعب الوصا
 و اهدرک الثم .دب راد ی رتشیب لمست

 لابفرد یاهداعلقوف لمحت اهکرت
 مرظن هب مه ياخ نیا .دنراد درد

 تاسلج لاحرهسب . دوش ماجنا هدش
 لرتنک یارب نالجاب مناخ یدودحم
 جد هم ش ل طب .دندش یطرش درد

 زا دعب ناتسرامیب هب ناشیا لاقتنا و
 یکيتکن دربراک .درد لمحت اهنفاس
 تلع هب دوب هغش هداد ناشپا هب هک

 هب هدش فقونم نامیاز درد رارمتسا

 نایساملا ؟هرابرد

 تف رگ دیهاوخارف هک هچآاب ...ھ

 وتفپمخو قیسع اصش شمارآ ںازجم
 هک دیوگيم امش هب رتک د .دوشیم
 یارب اپ و دیک ارجا ارول تانیغلت اهبت
 یفرعم امش هب ار یدرف «نامیار همادا
 لاقتناو هدیدپ هب هحوت اب و دنک یم
 دیدج درف نیا زا «یزینوپیه طابترا
 .دینک يم ادیپ یونش فرح
 کشزپ ؛مزیتونپیه یریگارف ماگنه ©
 اسمش هب ار یتمالع ای دیلک دناوتيم

 یعقومرص نآ کمک هب هک دهد هئارا
 مزیتونپپسص تعرس هب دوب مزال هک
 مزیتونهیه تلاح زا ًاعیرس اب و دیوش

 ۳ ۳ oars یالاسب نم یتقو و دنداد مخ نص .لمحت لباق درد یلو تئاد درد

 تشاد تاتي یدیندقار رل PROSE یلو .دوبن عولش و برطضم ہتشادن sn CE ترس مر
 هک تسردان ةدیا کپ هب یتسیاب ۰ ا وتات دش یتسرد تواصق ناوسنیسن ؛تسا و هدننکس جیب یاهوراد ننک لرتن ف A ویک اھت نو تا تجب زا هداسفتسا هلاسم اب طابترا رد# وز ی زوج نیو سم

 ملھ م هاد حب اراز اطا + و aS مارآ وکار و رابسام لاو يافآ ندمآاب ی ا ا نایاپ ؛دراد دوجو مزیتونپیه دروع و درانهآ دود همان رد هوس امار تقاو هام لورو
EET 1 ۲ ۰ 2 :ی ی تام نیا خرد امام و ناراتسرپ هک دصرد ق۰ ولار لک رد بوخ و دش ۰  

 مو دیر دندنبشن اروا یادص «دندرک هدهاشم e EEE نا هب دیاب دش هتمگ هچنآ زج هب تردنسب وګاز هرهچ رد ار درد رخ ما
 نبحاص نیا رد هک «ناهساملا نیسحو مینک مناسخ ناو :دیوگیم وا میوشب رد هک هچنا فالخرب نارظنبحاص یریآد «.دندید اروا مارا نايف و ا ت ااو ورا پوش

 و ا
 ا هو هک تینا ام هد FBR زا تسا رتهب دنروایب ایند هب یدازون یتلاسح مزیتونپمه «تسا یرایشه هدنارفگ ن زوم ر و بس هره لرتنسک قیرط زا هنماوضيم دقاف نآرد درف هک دوشيمروصت ی RTE هک یناسسک و دندرک دجاوص
 و دو هب بیسن يسا رال و رمرواشم هرود و تسا هدامآ راکنیا یارب یکهام شش اب جن
 روز E FE زین ییاهرود وا ام یارسشناد یارب هدش یطرش تلاح نآ ات دنوش
 e r EY می واجب E یاهروشک رد .تسا باضختنا هلاسم طقم و دراد روما هب 5 ۳ و ری 1 . مزیلونیپص هدش لرتنک یاهنامیاز ,رامساز ره هچ هاهنجا رج طنا ش ؛د ر نو ی پچ 7 و
 ی 7 دودح دوخ هتفگ هب و یرلدمن دابز ناعجارم نیب زا رگید

E (ip Ap aEهک ی  PRیر شتا رت نک ےک و ميتشلدن یاهنیصز نینچ نارها رد  
 یاهمدافتساموس هب هجوتاسب هی را تسل فطسل زا یلاخ نیا و دندوب «نالجاب» مناخ اهنت
 نکیم هک یاتحایادفتسطوس . ناکدناوخ FERE ناشیا صمختم کشزپ اهنت و دشيم نم رسان هو :دیوگيم e لاج اض ی ماجنا ناشسیا یور شیاسزآ نیا دیاب یروزینونپمه مزیتونپیه زا یلامتحا درد نودب ناماز باتکز ۱ دشنقاد هک یار نوک رها وک
 دوش ماجنا مزیتونهیه قیرط زا تسا :مینک هراشا .دشاب و اا



 ناریاردمزیتوسپیهریب ۰

 زا دارس فا یهاسگا مدع زا یشان

 رد ہنسا یملع مزیتونویص مسیناکم
 و بتک قیرط زا يصاگا نیا هکین روص
 هس مو رل دح رد یممج طابترا لکاسو
 دوش هداد همماج فاتخم یاهرهق

 ةلپسز رد هک ییاهباتک اعلاطم
 اب وگتفگ و دراد دوو مزیتونپپه
 سف سا ناصصختم و ناراک ردناتسد
 زا ںاهج رد هزورما هک دهدیم ناشن
 فلتحم یاهشخب رد يمط مزیتوتیه
 و شرومآ .یکشرینادند ,يکشزپ
 ینح و یناور یاهیرادیسب ؛شرورپ
 کس دوشیص هداضتسا راگیس کرت

 : دیوگ یم هنیمر نیا ردتسیپارنونپیه

 یطاسم یاهروروتونپیه لاح نیع رد
 تبقعوص و يبايماک رصا نیار د دنشام
 ناصصحتم اهضعن و دوب دهاوخ رثشیب
 .ناور و باصعا ناصصحتم هگلب نانز
 هن هک یدارفا ةیلک و ناکشرپنادند
 رد ر چھ را دمناوتیسم یوسی
 ينعم را معا فن سگ ہرچب ناشراک
 و یعاستحخا راک ددم :صاشراور
 و یهاسگا اب هفماخ رگید یاهرشق

 یئاراک درینوپپص کپکتر طلعت
 رد هتسلا و .تشاد دهاوح یرنشیب
 البحوس اهراک یہا را یشحب ایند
 تعلن اما برخم یافرورپتویپپص
 .دوشیم ماحنا ناصصحتم رظن





 نایب افااا و

 مطسو یلیصحتهتشردرومرد ادتب ارد" افطل «ن ایسامل | یاقآ -لاوئس

 ؟ دیگ امرفب یت احیضوت ن اتتالیصحت
 واز ام ارآ نیمز شبنج ن اهج - تفایواز امان یتسههکن آم انب - ب اوج

 و متسه ۱۳۱۳ هامدادرمدلوتمو نایساملا نیسح نم . تفای
 تالیصحت , ملوغشم ناریاردم زین ونپیهر اکب تسا لاس ۳۵دودح

 یناسیل قوفو تسا برع تایبداو ن ابز *هتشررد نم یه اگشن اد

 .متسه یس انشناورو یتیبرتمولع *هتشررد
 یصاخ هزیگنا اي آودوبهچمزیتونپیههب امش یدنم هقالع لیالد  لاوئس

 ؟ دیتش ادهدیدپ نب اهب شی ارگ یارب
 ما هدرک هراش ادش رشتنم ۱۳۴۲ لاسردهک یئرم ان یاوقباتکرد نم  باوج

 بت اکم "الوماومزیت هین اموم زینت ونپیه هلئسم هب نم شیارگهک

 رد یبصع ی اهیت ام اسب اتو اهفعض بیسهب یسانشدوخو یز اسدوخ
 یبصع ظاحلز اهکمدشهجوتم نوچو تساهدوب مآ یکدوک نرود

 مناوتب اتمنک ادیپ یه ارمدم آربددصردم راد یتالکشم یناورو
 هب میامن لیدبت توقهب ار اهفعض نیاومنک عفر ار تالکشم نیا
 هطسوتم لوا۴ه رودردهکین امز تسردوم دوبوجتسجرد لبلد نیمه

 ۵ درسکم امتار لو! لکیس ن امز ن آ حالطص اهبومد رکیم لیصحت
 زا سپ .دیسرمتسدبوگ اژ ناملک لب ءهد ار | تردق ب اتکمدوب
 ادیپدبابهک ار یه ارم درکرکفهکدوبهد ار | تردق ب اتک *هعلاطم

 یشاههم انربو تانیرمت اذلم ر !در ارق ن از اغ آردوم .اهنف ایمنک

 تیدجابوم درکهیهت مدوخ یارب باتک نیا تاروتسداب قب اطم



 ناریاردمزیتونپیهریس مم

 ندرک ادیپددمردومتخ ادرپ تانیرمن نآ یارجاهب لم اک تقدو

 دننک یرایارم هار نیارددنن اوتبهک مدم آربید ارفا اب بتک

 م زیتونپیهز | امش فیرعت نیرتدیدج رگید تر ابعبو امش فیرعت  لاوئس

 و ؟ دیراد یرظن هچ کیتونپیه باوخ تيه امدرومرد ؟ تسیچ

 ؟دننا دیم یئ اهزیجهچ یعیبط ب اوخ اب ارن آ فالتخ او هب اشتدر اوم

 هک یفیراعت .در ادندوجومزیتونبیهز | یلم اکو عم اج فیرعت - باوج

 ردملع نیا ن ام اگشیب «هلیسوبهچ تس اهدشم زیتونپیه درومرد

 مزیتونپیهاب یبرجت ظ احلز اهک یرگیدد ارف | *هلیسوبهچو ایند
 ناوضعب. تساهدوب صاخشا نساص اخه اگدیدزا « دن اه دش انشآ

 کیی ناونعب ارم زیتونپیه« رمسمملع نیا ن ام اگشیپز | ل اثم

 رتکددنن ام یرگیدد ارف ادرکیمروصت «دوشیمد اجي ا ابر نهآای
 هکدننادیم یتلاحارمزیتونپیه یسنان بتکم سسوممیاهنرب

 دوشيم لصاح نیقلتو هژوس ساوحرب کرحمر ارمتس او هجوت بلجرثش ارد
 اهنیا تس اد ایز یلیخ ناشدادعتهکدنر اددوجو یرگید فیر اعت

 هکنیا یارسد تب بشم زیتونپیهزا یعم اج فیرعتم ادکجیه

 و یکشزپناو رو یس انش بصع هاگدیدزا کشزپن اورو سانشن او ر

 یارب یفیرعش یسزیتوسنپیه *هبرجت» اگدیدز ار وزینونپیه

 مزینونپیهی ارب هک یفیرعت نیرته د اسدن اهدش لئ اقم زیتونپیه
 یمظعسوریسرتکد یاق آهک تسا یضیرعتمینکب ن ایيبمین اوتیم
 -ه داسنم رظنبودن اهدرو آ ,مزیتونپیه یس انشناور « ب اتکرد
 زونپیه تلاح هکدناهدرکهراشا باتک نیارد ن اشیا تساسرو

 هژوبس نآ یطهک تسا یصاخ ین اور تل اخ یمزیتونپیهفو

 ن ادجو بوچژ اهچردهکنیا رب طورشمدریذپیم ار لم اع تاروتسد

 فرطربدن اوتیم یگد اس نیعرد نمرظنب نیاودش ابو | یقالخا
 زا هشاصاگآانوا ورات ی اهتش ادربز | یددعتمدر اومهدننک

 ۱ . دش ابم زینت ونپیه

 دوشیم حرطم .لاوس نیا اجنیارد «یقالخ ان ادجوهبدیدوم رفهراشا -لاوئس



 ۱۳۵ نایساملاابوگتفگ

 یقالخا نادجو نبا ناوتیم يتانيقلت اب قیمع یاهباوخرد هک

 ؟ هن اید ادرارق ریش ات تحت ار

 درف یقالخ | ن ادجو بوچر اهچ فالخرب یکیتونپیه ت انیقلترگا - باوج

 لص اع ت اروتسدەژۈس یمزیتونپیه *هسلخز | ی اهجر دره رددش اب

 کوش هبرجنم هک تس هدشهدیدر ایسب یتحودرکده اوخن تع اط ر

 ه دشهده اشم یدراوم . هدیدرگهسلخز اهژوس ن دشج ر اخو یبصع

 نسی اهدوبلو | ینط اب لیم فالخرب هژوس شریذپ دیس ریم رظنب هک

 ی اه هنیمز یسزرب ابو تس! یره اظ ت اده اشم *هیاپرب ن امگ

 ن آردهژوسمهرگ !اودوشیم ر اکش هده اشم نیا یتعس صخش یشاور

 یسقالخ | ن ادجو بوچر اهچرد "الو ادش ابهتش اد شریذپ طی ارش

 تسسپهنیم زرد ینعیهدنیآتاروتسد یارب " ایناثو تسوا

 لوبق " اره اظار لم اع تاروتسد تسا نکعم هژوس کیتونیپم

 ‹ دنک لمع ن آهبده اوخیم یر ادیبز ادعبهک یم اگنه یلودنک

 لمع ن اهب صخش نآترد ابمزا عنام یقالخا ن ادجو بوجر اهچ

 . دشده اوخ فالخ

 هک تشاداو یر اک م اجن اهبارهژوس ن اوتیمن هجوچیههب سب -لاوئس

 .دشابوا یقالخا ن ادجو فل اخم

 دنوشب ادیپ دلتا سا ما «*الم اک  باوج

 دنوشیفالخ لامعابکترم یمزیتونپیه ت انیقلت تحت اهن اہک

 هاگآدوخ انریمضردو ناوررد ار فالخ ن ۲ ی اههنیمز یتسی اب ام

 ناورءاهن ؟ریمفهکدنتسه یدارفا اهنیب امینکوجتسجد ارف | نیا

 رسظتنم ؛ تسه فالخرم اوا یارجا ءهد ام آو فیعضو تسس اهن آ

 درجم هبدنکننیقلت اهن [هبمه یروزیتونپیه رگ | ودنتسه تصرف

 فالخ لمع هب اهن آدوشمه ارف اهنآ یارب فالخ لمعطی ارشهکنیا

 . د رگدنه اوخ ترد ابم

 "الکو اهتفرشیپ ابدحهچ اتن اري اردمزیتونپیه *هدیدپ امشرظنب -لاوئس

 تحتوهدوب ماگمه یللمل |نیبم زیتونپیه تالوحتو ت ارییغت

 ؟ تساهتشادرارق نآریثات



 ناریاردمزیتونپیهریس ۱۳۶ تر

 ن ایس املا نیسح یبزیت هین ام لیتسا



 ۱۳۷ نایساملاابوگتفگ

 رد ملع نیا یلم اکت ن ایرجریث ات تحتم زینونپیه نمرظنهب - باوج
 اب ناریاردمزیتونپیه یم اگمهاما تس اهتش ادر ارق ایند حطس

 نس داقتع اهبهدوبن یلداعتم يم اگمه ایند ردم زین ونپیه

 مدرم قافت اهب بیرق تیرثشکا یاربزونه ناری اردمزیتونپیه
 هاگدید ام ناکشزپو ن اکشزپناوررشکا یتح تسین هدشهتخ انش

 هکمیئوگبمین | وتیم نی ارب انبدنر ادنهدیدپ نیاز یتسرد
 اریلح ارم دی ابهک اپون تسا یکدوکزونه ن اري اردم زیتونپیه
 ام ءهعماجرد ار شدوخ بس انمه اگیاجو تیوه نآاتدنارذگب

 مزیتونپیه ت ایعق او ؛هدننک یفرعمو هدنهد شرتسگ لم اوع - لاوئس

 رگید ترابعب ؟ دش ابدن اوتيم یئ اهزیچهچم درم مومع ن ایمرد
 هتنوگن آمزیتونپیه ندن اسانش یارب ناوتیم يلم اوعهجزا
 ؟هرکهد افتسا تسه" اعقاوهک

 یفرعم و ییاس انشهعم اجردمیه اوخبهکار ی اهدیدیره نمرظنب - ب اوج
 تسا يثاهناسنا لامعاور اکفا یسررب غلبم نیرتپبمینک

 ردارهدیدپ نی امیه اوخب رگ ادننکیم تکرح یشم طخ ن آردهک

 اب , میر امگیمدرم تمدخرد ایریب ارن آدی ابمین اس اتشبهعم اج

 زا رودبو اه یبلط تصرف و ل اجنجز ارودبوبرجت ابو یه اگ
 رسشاامراکربدن اوتیم و تسه اه ام *همهدوجو ردهک ېئ اههدقع

 , در اذگب

 یا هلئسم روزیتونپیه *هلیسوبهد اعلا قر اخ تردقروصتومهوت -لاوئثس
 نیا امشرظنز ادنی امنیمدادملق یدج یرطخارنآ ياهدعهک تسا

 . دشابز اسرطخدن اوتیم ای آو ؟ ریخ ایدر اددوجومهونو روصت
 هلت هبهک یر اکهزاتدارفا ی أرب" اصوصخدراددوجوروصت نیا - باوج

 یمظنم تالیکشت ناریا رد نوچو . دننکیم ادیپ شی ارگم زیتونپیه
 ابدارف ادرادندوجو یبرجنو یملع قیرطز اد ارفا تییرت یارب

 زا ینادنچ یه اگ اضعب هک ص اخش ا ابد روخرب ابو بتک *هعل اطم

 قفوم هکنیا ضحم هبودن ریگیم یتامیلعتدنر ادنمزیتونپیه



 ناریاردمزیتونپیهریس ۸

 یاههچیرد دنکيم روصتدنهدب رارق مزیت ونپیه تحت ار یدرفدنوشیم
 رشک ارد ینلط تردقورورغ نیاو . تساهدشهدوشگ اهن آرب تردق

 نیا. دوش تب ادهدی اب یلو تسه زین یمیبطو تسه ام ي اهن اوج

 لسسعدارفا نی اهکدشده اوخ ببسدهدیم تسدهک یرورفومهوت
 لامعا کډن | ؛هبرجت ابوهن اه اگآ ان فلتخمدر اومرد ارم زیتونپیه

 هدز نارب اردمزیتونپیه شن ادهبهک یاهمدص نیرتگرزبودننکب
 هاگآاندارفا ینعب تساهدوب قیرط نب از | نمد اقتع اهب« هدش

 ار این آوهدرکد ارفا ندرگمزیتونپیههب ترد ابمرعبتم ریفو
 بسجوس " اضعیوهد ادر ارق یمزیتونپیهذوفنو ریث ان تحت

 یشنيبدبهدیدپ نی اهب تبسنهجیتن رددن اهدش یئ اه يتحار ان

 . تساهدم آدوجوبهعم اجرد ید ایز

 ؟دین ادیم یئ اهزیجهچ ارز ونپیه تلاح *هدننکد اجیا لم اوع  لاوئس

 تروصنیا رد ؟ اهنیازا یبیکرت اب ؟مزیتهین ام سکالیر «نیقلت

 زامادک ره ابدی ام رغب« هدوم صخشم ارم ادکره تیمه او شقن

 ؟درب یعونصم باوخب ناوتیماردارفادصرددنجهدشرکذ لم اوع

 و تس !مزیتونپیهردرشوم لم اوعزا یکی نیقلت نم هدیقعەب -باوج

 هبار یمزیتونپیههسلخد اجی | تاریث اتز ادصرد لهچ ن اوتیم

 یژ رنا نایرج ینعیم زیتهین امز | يش ان ارن آادصرد تصشو نیقلت

 یسلع مزینتونپیهردهتبل !. تسن اد لم اع صخش یحورو یبصع
 یتیمه اوه اگی اج تسینج رطم تروص ن آهبم زیتهین ام *؟هلئسم هک

 هدر نسیا رد و دراددوجو نیقلت یارب دمرد لهجز ارتشیب

 کرحمر ارمتس ادنن ام یرگید ی اهروتک اف (یملعمزیتونپیه)
 زا ورکف کی یرترب ,هژوس تیصخش « هژوس يگد ام او هجوت بلج

 دنشاب رشوم زونپیه *هلتسم رددنن اوتیم هکدر اددوجو لیبق نیا

 نیابمیهدم اجنا یقیقحت یسررب کیمیه اوخب رگ !عومجم رد یلو
 رگید راب و نیقلتهلیسوبر ابکیو ب اختنا یفد اصتروطب ار رفندم



 نایساملاابوگتفگ ۱۳٩

 تروضیا ردمینکمزیتونپیه ار اهن آ یحور یژرن از اهدافتسا اب

 یمزین ونپیه هسلخ هب دصرد لهچ نیقلت طسوت هکدشمیه اوخ هجوتم
 ب یکرت)یهور یژرن ادربر اکو نییقلت طسوت ام ادنوشیمدر او
 .دنوریمورفهسلخ هبد ارف ادمرددوندو دح( یبصع *هل ایسو نیقلت

 اکیرم او یئ اپور | یاهروشکردهژیوبوهزورما نایساسلا یاقآ -لاوئس

 یارب یلب اسو ناونعب اهنکسمو شخبم ارآ ی اهور ادز اهدافتسا

 نتفر نیبزانیا دوشیم هد افتسادارفا ردمزیتونپیه هنیم زد اجی |

 دنا هدوب نآر اذگهیاپ نارگیدورمسم هک تسا یصل اخمزینونپیه
 ؟ دنییم هنوگچار تارییفت نیا. ینامرد یمیشاب نآ قیفلتو

 و وراد قسرزت اب فرصم رثاردهک یتلاح عونره نمد اقتع اهب  باوج

 یاهکوش «یاهسبرض یاهکینکتء یراشف یاهشورز هد افتسا
 رارسق هسلخ طبارشرد اردرفودوشد اجیا اهنیا لاشماو یکیرتکلا
 مادک چیه« دش ابهتش ادمزیتونپیه اب یره اظ تهب اشم هچرگ ا( دهد

 یفنموتبشم یئ ایمیشرش | یار اد اهور اد« من ادیمنمزیتونپیهار

 دامن یم هفقو مزین اگ راو تایح یعیبط ن ایرجرد اهکوشودنتسه

 نایرجهفقوهنودر اد یفنم ت ارث !هنمزیتونپیههکیل احرد

 اهتلاح عون نیارگا یتح نمرظنب اذلدر اد ار تایح یعیبط
 هکور اد عونره ا ریز دنوشیمن بوسحم م زین ونپیه هسلخ ت ابصوصخ

 یبصع ی اهلولسربمیقتسم ریش ًاتودر اد یبن اج ضر اوع دوش فرصم
 یشخبشمارآر اث ؟دنکیمد اجی اهک یتارشاو تال احودر اذگیمزغم و

 اهشور نی ا«نپ ارب انب تش ادده اوخنربر د اریمزیتونپیه *هسلخ

 قسیمع تالالتخ | هبالتبم ن ار امیبو اهزوکیاس یاربریزگ انهک

 ینا ور یاهنامرد عونزادریگرارقهدافتسادروم تسا نکمم یبصع

 دنریگیم رارقهد افتسادروم یکشزپن اور یاهکینیلکردهک دنتسه
 .میمانب یپارتونپیه ار اهن آمیناوتیمنو

 نیمزیتونپیه شریذپ رد ابآ یلمع و یملع «برجت اهل اس یطرد - لاوئس
 هدهاشم یاهطبار اهنآ ی اهیگژیوو تاداعوخو قلخ ابد ارفا

 یدرف تفگ نآوتیم یلک نون اق کی ن اونعب اب آ االثم؛ دی اهدومن



 ف اریاردمزیتونپیهریس ۱۴۰



 ۱۴۱ نایساملاابوگتفگ

 ؟ دنوشیم هسلخدر اورتهب ابرتدوز دش اب یگژیو نالف یار ادهک

 یلک یدنبهو رگ کیربه والعد ارفا یریذپم زبتونپیه ابهطباررد -ب اوج

 تلا وک

 قیمعر قیمم همین کبس "سلخ شریذپ یاربد ارف !دصردرگن اشنهک
 وهدشراشازینهملخرد نتفرگرارق یاربهژوس طیارشهب تس !

 دننسه یدارفا نم رظنب اههژوس نیرتهب تس |هتفرگر ارفهجوتدروم

 یشحارهبدنناوتیمودنر ادروخرب ناورومسج لم اک تمالسز |هک

 بیس هب ن ادنم رنهزینودننکهد اهناوو مارآاردوخ تالضع و نهذ

 یمزیتونیبهیلاعیاه هژ وس یوق لیختو ساسحا یورینز | یروهرهب

 یاههژوسو اکجنکو یضطنم دحز | شیبو ساسحا يبد ارف |, دنتسه
 تاجردابدنتسین ریذپمزینونپیههک ید ارف ارگیددنتسین یبسانم

 هکدنتسه ين اسکدننکی هیرجندنن اوتیمنار مزیتونپیه قیمع
 الالتخا يبصعو یناوررظنز او هد اد تسدز ا اردوخرکف لرتنک تردق

 یدیئوناراپ نارامیب.دنمارآ انو برطضم ن انی ادن اهدرکادیپ قیمع
 نیکمم یتخسیدنر ادنر ارق اهزوکیسپ هرمزردهچرگا یساوسوو

 هب التبم ن ار امیب, یلبق ت ادیهمت ابرگمدنوئم زیتونپیه تس |
 هسلخ هبد زرواریزدرک مزینونپیه ناوتیمنار ( نونج ) زوکیسپ

 ی درفرهو تساهژوس شم ار آو نوکس هجوتدنم ز ابن یيمزینونییه

 ار شم ارآو نوکس نیادناوتن یناور« یبصع تالکشم بیسهب هک

 رهردهتبلا تسین ندش مزیتونپیه لب اقدرو ایبد وجوب شدوخ رد
 .دراددوجو يت ات اننتسادراوم نیاز ا کی

 دنا دیس هچارانارپ تیه ام امش. ان ارپ سفنتدرومرد تسه یل اوئس

 روصتدرفهلبسوبهکدر اددوجو ین امز ان ارپ تفگ ن اوتیم ای آ

 می ریذپب | رنب ارگ ا؟ ده دیم دوجو ن آهبروصترگید تر ابعبو؟ دوش

 هشیدناورکف طلست یارب یئادتباو یروصت یر ازبادیابار ان ارپ

 "یشرم ان یاوق" ناتدوخ ب اتکرد امش. میریگبرظنر دمسجرب

 کیاجن آرد. دنهرد اهیگوی شی امنز ادیاهدرک لقنار یاهده اشم

 دنامیم یقاباوهر د یقف | تروصبو نییمز حطسز | یع افتر ارد يگوي

 امش یواکجن“هجوتم ایوگدر اد بوچ کی اب یئزج یس امت هکبل احرد



 ناریاردمزیتونپیهریس ۱۳۲

 - ب اوج

 دن اميمیق ابروطن امه یگوی نآآودنرادیمربمه ار بوچ ن آوهدش
 مرگلدهلیسو کی شقن طقف بوج نیادیوگیم هدوب اجن آهک یدرفو
 یگوی نتشادهگنرد یکیزیف شقنهنوگرهدق افودر اد ار هدننک

 نیینچزین انارپ هب ناوتیم ای آهک تسا نی اهدنبروظنم. تسا
 ؟دش لئ اق یشقن

 یملع تال آور ازیااباناریدوجو نونکاتدنچره نم هدیقع هب

 .دیفم یاهیژرن ادوجو هکنی ! امکدراددوجو ان ارپ یلو هدشن تابش آ

 قسیقحتو یسرربدروم نادنمشن اد طسوت ین اهیک شخب ت ایحو
 جاومادلومگرزسم ره اصوصخ م اره اهک تسادقتعم ن اگ انالف. تسا

 لکش تلع هب یلوکلوم ای یمن ات اعششتدنتص رتم ورکیم یلیم
 يا هحقنرد نآیاکعش او هتف ایزکرمت اهجنکرد نآ یایاوزوم ره ص اخ

 ار ینوناک یژرنا نیرتشیبودنکیم عطقاررگیدکبم ره طسورد

 نیلاس رد یژرن | لماح جاوما نی ام امت سپوئخم رهرد, دنکیم لصاح
 یژرنا نیا نلاس نورد ی اهلوکلوم و اهمتاوهتف ابزکرمت نوعرف

 جاوسااب یزرنازاراشرسوهدش عابشا یئ اضفودنک یم بذج ار

 و ناسنا یوررب نآروآ تفگش صاوخهکدوشیممه ارفه اتوک قوت
 لصارم رد نآ یثاسانشهک یژرنا نیا. دوشیمره اظهریغو ت ابن
 و تساهدنزدوجوم ره «هیامریمخ.هکدسر یمرظنب تسا یئ ادتب ا

 دنوهپ ناهیکابومه اب ار اهن اض اهک تسا تایح يلم ارهوج نیمه
 یاهیژ رنا وددعتم داعسا یاراد یتسه« هلثسم نیاز ارظنف رص. دهدیم

 اهیژرنا نیا شر امشو ؛اصحا یارب یرازبا نوچو تسا یفلتخم

 "احیرممین اوت یمن« میر ادن ار اهنآ هر ابرد قیقحتو کیکفتو

 یش یژرنا نامه نمد اقتع اهبانارپمینکدر ارانارپ یژرنا

 نتابجیژرناکی« دنربيممسا نآزاوئ ات بتکم ردهک تس ا( یچ )
 نایرجتآ دوج وممامتو ن اسن ادوجوردو تسا یر اج یتسه لکردهک

 رد هک یدارفا« ن ای اناد,ن اگرزب «هلیسوب یش یژرن ادوجودر اد
 رک رود ی اههتشذگرد نذو گوی ین افرع یفسلف بت اکم ابهطب ار
 و یشخسبت ایح ببسهک یژرنا. تس اه دش تب اث "المع« دن اهدرک



 ۳ نایساملاابوگتفگ

 سفتتزا هدافتسا نودب یگوی کی دوشيم بجوم ودوشیم یشخب افش
 هجرد نیدنچرد ایل اميه یاههوگرد ایدن امبهدنز اهتدم نژیسک |
 یرایسبودنگوگدنز خيو فرب نیسرد اهتع اسروع و تخلرفمریز

 مبنم هک تّسااناوپ یژرنا ابط ابتر ارد اهنی اهمه ء رگید لپ اسم

 هناهاگ آمیناوتیم امو تس! ن اسن ادوجو یتسهرد ن آ کچوک نزخمو
 ژ راشاراهارکاچو یزرن | یاهلان اکومیریگب یتسهز اار یژرنا نیا

 ه ارمه یدا رازیغ ر وطب «یتسیز ؟قبطرهرد یدوجومرههتبلا. مینک
 انا رپذج | اهنیازدد ریگیم ار ان ارپ يزرن ازا یر ادقم سفنت اب
 دسنک ادییپوم اد ادوجوم یگدنز یعییط ریسهک تسا یدحرد " افرص

 رسیزگ اهمیرهنکب یتسهز ! يرتشيب یژرنا ميه اوخی امرگا یلو
 دنا ه د رک قانختتسا نب گز ب هگمیمنک هم افتسا یئ اهکینکتزا میتسه

 هک یتاقیقحتدناهداد شرتسگدوخدوخدوجورد ار یژرنا نیاو
 هدیید رگ تب اثوهدش یناسنا ةلاه یملع تابنادرومرد "اریخ |

 تایندعم وتاین.ناویح.ناسناز امعا یتسه تادوجومم امتهک

 رصهوجز ا اهوترپ نیاودنتسه ین ایح ناب اتوترپ کی یاراد
 نیرتف ورعمدرادر ایسب یاهم انهکهدش لصاحانارپ یساساو لیما
 نآ ب هکتسا هاسنارپپ تسرکست اب مالطم ا اهنآ
 اسنارسپ .دشناهدادبسقل یسگدشنز يورسین ای تاسح تاذ

 هب هک تسا تعیبطرد یژرنا لصا نآ ینعم نیرتعیسورد

 نسهذ ان ارپدر اددوجو یش اگدنزرهد اینبرد نوگ انوگروص
 . دشنکيم تیل اعف ن آهطساوب سفنو نهذهک تسا یئژرن ا تسین
 نایلرک سدنهم طسوت هک یر ادربسکع ه اگتسدهلیسوب ان ارپدوجو
 بسجومانارپ یملع تخ انش نونکاودیسر تابش اهبدش عارنخا

 تیصخشکردوزوربز | لبقء اهیر امیب صیخشترد نآز | یربیگهرهب
 . تساهدیدرگدارفا تال احو

 دع اسم ی اههنیمزو عناومز!معا.لم اوع هیلک نتفرگرظنرد اب -لاوئس

 نارسی ارد ن SEE E SD E یارب
 تسا هتشاد یعیبط ریس کی



 د ایز نمو هتش ادن یعیبطریس ن اریاردهن افس اتممزینونپیه - ب اوج

 یناهیگتفشآزا یدوز نی اهب ناریاردمزیتونپیه هکمتسینر اودیم أ
 نصدر ه دنکیم تف رشیپ ایند ی اجکرهرد یشنادره دوش صالخدر ادهک

 - یدنسپدوخ« اه یتسرپدوخز ارودبدنه دیم هعسوت ار شن اد ن هک

 ینیب گرزبدوخ« تاغیلبت« اه یبلط تصرفو یناور ی اههدقع؛ اه
 اهنیا. دنوشیمیشناد تفرشیپ ثع ابودنتسه اهنیا ل اثم او اه

 سفن رسط اخب« م ومع ء*هد افتس ارط اخبار شن اد هکدنتسه ین اسک

 مالسع | "احیرص نم« دننکیم قیقحت ن آردودنر اد تسود شن اد

 و ملع سفنرطاخب ار مزیتونپیه ن اریاردامهن افس اتم هکمنکیم

 -تردق رطاخب ار م زیتونپیه« میا هتس اوخن م درم هب تم دخ تهج هب

 و ید ام لی اسم بسکو تیفورعم«ند ادهولج گرزب ار دوخ«یبلط
 ىئ اه یگتفش [هکنیاهبهجوت ابومیاهدادرارقهلیسو ید اصتقاا

 و یمسر تالیکشت نونک اتدر اددوجو ناریارد ملع نی ادروم رد
 لس امهک یوحنرههب ی اهشوگرهرد سکرهو هدم ًایندوجوب یهجوم

 صوصخنی ارد یاهطب اض چیهودربیم راک هبار مزیتونپیه تسا

 ادیپ نارسیارد یصاخر ایعمو هدودحم مزیتونپیه. در ادندوجو



 ۱۴۵ _ نایساملا ابوگتفگ

 لکشتم هجوم نمجن | کیهکین امز ات منکیمنرکف نم. تس اهدرکن
 لیکشتدنا هدیشک تمحز هارتیاردهک یهجومد ارفاو ناماگشیپزا

 دوشن نیودت اهیگفش آ ندرب نیبزا یارب ینودم تاررقمو هدشن

 . دوشهتخانش ملع کی ن اونعهب ن اري ارد مزیتونپیه
 رد طارفاایآو ؟ تسیچ یشی امن مزیتونپبهدرومرد ن اترظن  لاوئس

 زاهدیدپ نیا ین امردوهدنز اس ی اه هبنج هک هدشن ثع اب شی امن

 هکلبو تیرثکاودریگبرارق عاعشلا تحتوهدشهتش ادرود اه رظن

 یز ابهدبعش اب ار مزیتونپیه تاشی امن نیا ن ارگ اشامت م امت
 ؟ نی امنهسیاقم مه اب ابهتسن اد یکی

 هسب م اهدوب فل اخم یشی امن مزیتونپیه اب مراک یادتبازا نم - باوج

 تقوچیه مرادهک یمزینونپیهر اکلاس۳۵ لوطرد لیلد نیمه
 راکب نارگید یمرگرسایو شی امن *هلیسو ناونعب ار مزیتونپیه

 فل اخم یرت اتو ی اهنحم مزیتونپیه اب لیلد نیمهب م اهدربن
 ناور یگدشنزاس یاربهک کینکت کی اب شن اد م ادختس |« متسه

 یس رگرسو عونتو حیرفت تمدخرد« دش اب رث؛ومدن اوتیم اهن اسنا

 " افرص مزیتونپیه هکمتسهدقتعم و تسین یاهدیدنسپرم | نم رظنهب
 .دوربراکب دارفا ن اورو ب اصعا متسیس یشخب شمار آ یاربدی اب

 *اقتراو يسانشدوخو یز اسدوخ یارب تسا یاهلیسو م زیتونپیه

 ناونعبرگاارهدیدپ نیاو, درف یاهدادعتساو یحور یاههنیمز
 یناور ظ احلز | تسا نکمم هکنیا نم میرببر اکب شی امنر ازبا
 رظنهکدراد دوجو مه ن اکم ا نیادوش هدز دارف اهب یش اههمدص

 شىي امن ایه دبعشهب هیبش یزیچدح رد مزیتونپیههب تبسنهم اع
 . دشاب

 شیامن ن ودبهکدی آیم شیپ مزیتونپیه یفرعم *هلگسم اجنی ارد .. لاوئس
 زین یاهدسع و دی یم شیپ یتالکشم؛ ندن اس انشو یفرعمرم ارد
 ةمههکنیبا رگم, تسا نکمم ریغرما نیا شی امن نودبهکدندقتعم

 .دنیامنادیپ ج ایتحا مزیتونپیههب یرورض یلکشهبهعس اجدارفا
 ؟ تسیچهلئسم نی اهب تبسن امشدید



 ناریاردمزیتونپیهری ۶

 و ین امرد *هنیمزردهک یبر اجتو تاقیقحتز ارگا منکیمرکف نم ب اوج

 نی ازا ی | هصالخو دوشهتشادرب یشاه ملیف در اددوجو یشخب شم ار آ

 دوشه داد شی امن یمومع یش اه اگی اجردو نویزیولت رد اه ملیف
 رتشیب هجیتن رد ودنسانشب ار مزیتونپیهدنن اوتیم رتهب یلیخ م درم
 یسشخب شسسم ار آو ین امردرث اهکاریزدننک ادیپ شی ارگ نآهب

 دنبببيم ار یرگید لیاسم هنحصر دهکیل احر د« دننیبیم ار مزیتونپیه
 هزوسس طرشودیف یب تع اط اوروزیتونپبه تردقرگن اب امنهک

 ار ن ایچ اش امتودنکب ارج || رروزینونپیه ت اروتسددب ابهک تسا
 قبطنم) یشیارگ عون چیه ببسرم | نیاودن ادنخب ایدز اس بجعتم
 لباقو تسا مهم هک هچن آ و دش ده اوخن مزیتونپیههب (ت ایعق او اب
  رگا تسا مزیتونپیه یشخب شم ار آو یرورپ ن اور ی اههبنجهجوت

 ملیف نآ جیاتنز او میربر اکب تیبرتو میلعترد ار مزیتونپیه ام

 مياهتسناوت میهد ناشن نویزیولت یملع ی اههم انرب ردهدرکهیهت
 . میث امن یفرعم ار مزیتونپیه

 مارآ سابع ی اق آهلیسوب یدرفروطبهلثتسم نیا ناریارد _

 هب نیلوخس هن افساتم هدش م اجنا یدودحم حطسرد یسیطملعم
 یل اع شزوم آو گنهرف ترازو. دندومنن یف اکهجوتهلئسم نيا
 .ونپیهلئسم هبدی اب یر ادهب ترازو« شرورپو شزوم ترازو
 فلتخم داعبا تمدخرددن اوتیمهک ار یاهدیدپودننکهجوت مزیت

 هدافتسا نآزا تسردریسم رد هد اهن جر | دربگر ارق یع امتجا يگدنز

 زا یکی طسقف تسین ین امرد ناور یارب طقف مزیتونپیه. دننک

 هدسیدسپ نیاز تسا ینامرد ن اورو هسلخ مزیتونپیه ی اوخ
 « تیبرت و میلعترد صوصخبدرک ناوتیم یددعتم ی اههدافتسا

 . دوشهجوت اهن آهبدی ابهک تسا یلئ اسم اهنیا
 تسا ید اع ريغ هکدوشيم هدید مزیت ونپیههب یاهدنیازف شی ارگ  لاوئس

 رد "اتعیبط شی ارگ نی ا«ندشدم یعون تروصب تفگ ناوتبدی اش
 لماوع نیا تسا یع امتجا یئاههنیمز یار اد یلک یلم اوعرانک

 تدس هچ بذداک شی ارگ نیاودنتسه اهم ادک امشرظنز | اههنیمزو



 ۱۴۷ نایساملاابوگتفگ

 ؟ تشاددهاوخ م اود

 هب تبسن دارفا یهاگآ مدع شیارگ نیا تلع لوا *هجردرد - باوج

 نیا وهدشن هتخ انش ناریارد یملع مزیتونپیه تسا مزیتونپیه
 نتفرگ ارفاب دنکیم روصت و دنتسه بلط تردق اهن اوج صوصخب دارفا

 لمع هماجدوخ ل ایم او ینهذ ی اههدب اهبدنن اوت یم م زیتونپیه

 رگد اجنیارد) مزیتونپیه هلئسم هب لبلد نیمههبدنن اشوپب

 مزیتونپیهد وخ هنرگو. دنرو ايم یور(تس ارظندروم یمزبنونپیه

 تسا هدنزاسدننک ادیپ شی | رگدارفا ردقچره هک تسا یا هلئسم نمرظن هب

 هعلاطم لولم یمزپتونپیه رگد هب دارفا نیا شیارگ نیاربانب
 و تساهدشرشتنم ناریاردهتشذگ رد هک تسا یفلتخم ی اه ب اتک

 ودنا هتخیم آتاداع قر اوخو ت ام ارکو ت ازجعم اب ار مزیتونپیه

 دناهدرکنسخشمیعیبط قوف ی اه هدیدب اب ار مزیتونپیه لص افدح

 م زیتونییهد وخ اي مزینونپیههب هدشعق او اههدیدب نیاز !هچنآو
 یریگارف اب هک دننکیمروصت اهن اوج هجیتنرددن اهد اد تبسن

 ادسیب تسد ناشدوخدوجو یعیبط قوف ی اهتردقرب مزیتونپیه

 بولطم ,ناشب اه فدهو اههدب اهبدنن اوتيم قیرط ن آز اودننکیم
 حطس کسیرد ناریارد یملع مزیتونپیه رگ |. دنسرب بولطم ان اب
 دوش دن اس اتش ن ادنم هقالع ص وصخب مدرمم ومعهب یاهدرتسگ

 رگدهبدارف اهکنییاآ یاجهبودشده اوخهتس اک اهشیارگ نیا نازیم

 ادسپ لیامعت مزیتونپیهدوخهب دننک ادیپ شی ارگ یمزیتونپیه
 شدوجورد یتال اکش اهکدشده اوخهجوتم یدرفره | ریز درکدنه اوخ
 دناوتیم منبتونییهدوخ اب ودنکمف ردن | وتیم ار تال اکشا نی اهک تسه

 هکنیا نودبدش ابهتشاد یرتشیب تیقفوم ورت شخب شم ار آ یگدنز
 . دش ابهتشاد تیعق اوز ارود یاهیزاوریدنلب ن آب یلی امت

 دوخ یارب ناسنا یرطف شیارگهبدحهچ ات امشهطبار نی ارد - لاوئس

 ؟ دیهدیم تیمه | یس انش



 ناریاردمزیتونپیهریس ۸

 ب أوج

 ب لاوئس

 تال افتشا یارب شدوخدوجوز | نوریبرد یزیچ ن اسناهک یتقو
 نیاز اهتشذگ, دشده اوخهجوتم دوخ نوردهب ریزگ اندش اب هتش ادن

 و یس انشدوخ *هنیم ز هکدر اددوجو ناسن اره ناوررد یاهنیمز

 صلاخ یتسه نآاب طابترا یرارقرب ؟هنیمز« تس ا تاذهب تعجر
 لسماکروعشاب طابترا نآ قیرطز او حور یتاذ لماکروعشو

 یرهاظ لیاسم هب نتخادرب تس اهن اسنا «همهدوجورد نی او یتسه

 دنکیمن ینورد غارچ نیاهجوتم ار اهناسناز ا یر ایسب یگدنز
 اما دننکیم یط یلومعم و ید اع یحطسرد ار یگدنز نسیارب انب

 یعامتجا طب ارش بسحهبدوجوز | جر اخ ¿ن تال اغتش أ ¿ نیاهک ینامز

 شسوخ نوردهب ناسن اهاوخانوهاوخدوشهتساکرگید لی اسم اب

 رتشیب یسانشدوخو یز اسدوخ؛ین افرع بت اکم ودشده اوخهجوتم

 . دننکیم دشر ن امززآ یئ اهههرب نینچ کیرد
 هچزا يعونصم باوخ طیارشرد ارهژوسو روزینونپیه هطب ار امش

 لس اع ینعیود نی ازا یکیدننکیمرکف یاهدع؛ دین اديم یعون

 دیت ات ارهدیقع نیا امش. بولفم( هژوس) یرگیدو تسا بل اغ
 ؟ هیذکوم
 کی فرطو ده دنوشمزینونپیه و هدننکمزیتونپیه نمد اقتع اهب
 هی E e ادک ره هکدنتسه کرتشم هم انرب

 تسارشوس هدننک مزیتونپیه هکهز ادن | ن امهدشده اوخن ارج |

 نیارب انب« تسارثوم هدیدپ نی اد اجیاردمه هدنوش م زیت ونپیه
 گا هک تیت حرطم" الا تیبولخم و بل اف لکم اھا
 زوشنپیه *هدیدید اجیا یاربرفنود یراکمهو يع اسم کارتش

 دی اب هژوس صخش یملع مزییتونپیه رد نم رظنهب . تسارظندروم

 هک یسکدش ابر ادروخرب ن دش مزیتونبیه یارب لم اک تب اضرز |
 تی ولغم تفصوا هب میناوتيمنهدیدپ نیاد اجیا یارب تسا یضار

 نیینچ کیرد نتفرگرارق یاربدوخ ليم اب صخش | ریز میهدب

 دوش مزیت ونپیه هکدش ابن لی ام هژوس صخشرگ او هدشهد ام آ یطب ارش
 ( زونپیه) تلاح نی ا ودشده اوخعطق رفنود نسآ نیب طابتر | نیا
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 . دشده اوخنمق | و هژ وسرد

 نیینچرگ ادر اددوجود ارفا یارب یرظطخمزیتونپیه تل احرد ای آ -لاوئس
 ؟ تسا يبن اجهچ ز اوهنوگچدر اددوجو یرطخ

 تسا یراکهزات دارفا بن اجز اوهجوتم یمزیتونپیه رگدردرطخ - باوج
 طیارشهکنی | لیلدهبدنز ادرپیم نارگید ندرک م زینت ونپیه هبهک
 نییزاوسرب لقادحهک تسا نیا کینکتو شن اد نیا طب اوضو
 داتس ارظن تحت ير اک *هبرجتودنش اب انشآ یدحات یسانشناور

 رش | نارگیدندرک مزینونپیه لمع رددنن اونب اتدنش ابهتش اد

 نیزاومرب مزال يه اگآو یف اک *هبرجت یسکرک ادنش ابهتش اد تبثم
 زورب بسسهطبار نیارد تسا نکممدش ابهتش ادن یسانشناور

 . دوش یتالکشم

 ارناریا رد مزبتونپیهه اگیاجوهبترم لکرد,«ن ابس املا یاقآ -لاوثس

 ؟ یع امتجا ای یگنهرف,یملع ظ احلز اهچ ؟دینیبیم روطچ
 مزیتونپیههب نم مدرک نایب مه یرگید لاوئسردار مرظن نم  باوج

 مزیت ونپیه یگتفشآ یلعف طیارشرداربز متسین نیبشوخ ناریارد
 اه یگتفش آ نیاات در اد مزال نامزهک تس اد ایزر دقن آ ناریارد

 هطبار نیا ردیتسی ابهک یلم اوعو اهه اگتسد یفرطز اودوش فرطرب

 , دنتس کمک نیاهبرضاح تردنبدننک کیک

 اکیرما و اپور ارد مزینونپیه شرتسگ مهم لم اوعز ادسریم رظنب -لاوئس
 یمزبتونپیه تاسوم و اه نمجنا لاناکز املع نیا ندش حرطم
 نودبو هدنک ارپ تروصبهشیمه اهروزیتونپیه ام روشکررد ام ادش اب
 رظن ؟ دناهدوبدوخر اک مرگرسیر اکمهیتحو مجسنم لکش چیه

 ؟ تسیچدروم نیارد امش

 تفرشیپ بیسدناوتیمهک تسا یزیچ لکشتو نمجنا نتش ادهتبلا - ب اوج
 مزیتونپیه هکتس اهدش ببس ام یعامتجا تیعقوم و طی ارش ام ادوش

 نتشادنو لکشت مدعهن« دتفایب بقع شن اد «هلفاقزا ناربارد

 مزیتونپیه *هدیدپهک تسا یروط ام یع امتجا طب ارش .نمجنا
 قفاوت مهاب اه ل اناک نیاودوشيم هیجون یفلتخم یاه لاناکرا



 س در و ار را در و ی سس سرا وا رس

 ناری !ردمزینونپیه ریس ۰

 .دنر ادت

 نیمه مزبنونپیه یگدن ام بقع ی اه تلعز | یکی نیارب انب
 و یرکف تالالتخ | *هلکسم مود« تس ام یع امتجا طي ارشهلتسم

 د ارفا نیا نوچ تسا ناربارد توسک شیپ د ارف | نیبرد اه شور
 یروحم دوخ یدح اتو مزیتونپیهدربر اک *هوهنرد فالتخ ا تلعب
 مه ینمجن | ودننک ادیپرظن تدحوو دنوشعمجمه رو ددن اهتسن اوتن

 . هدم ایندوجوب " امسرمینکیم تبحمهک نونک ات ناونع نی اهب

 نادب نیاهتبلاوهتشادن ناریارد ار مزال تفرشیپ مزیتونپیه
 نارگیدزا مک یزیچ ناریا ی اهروزینونپیههک تسین ينعم
 یاههاگتسد یهجوت یبوهدوت یه اگآانو قفاوت مدع هکلب« دنر اد
 . تسا یگداتفا بقع لماع طبریذ

 بح اصقفاوت مدع اهنآزا يکيهكنياوديدومرفهراشا عناومهب -لاوئس

 دوشیم ه درمش فعش کی "اتعیبط نیاو تسا هدوب ملع نیا ن ارظن
 یدراومر ددراد اهنی از | شیب ر ایسب یئ اه اعدا مزیتونپیه ملع اریز
 ... و قفاوت« شز اس.قالخا نوچ

 یگدامآ ن آ امهکدشده اوخرسیم قف اوت نیا ینامز منکیم رکف نم - ب اوج
 لمع اهن آقبطو میریذپب ار قیاقحو تایعقاو هکمیش ابهتش اد ار
 دوجوب ار یگد ام آ نیادوخنوردرد میناوتن ام هک ینامز اتو مینک
 ریافم یاهدیقع هبهچن انچ« توسک شیپ یدرف ناونعیهکمیرو آ
 هیرظنرگا میهدنر ارقروحم ار نتشیوخ میدرکدروخرب شیوخدی اقع

 اب تسین تسردرگاومیوش لئ اق مارتحاو میریذپب تسا تسرد
 . ميئ امندروخرب اهیه اوخدوخز ارودهبو لالدتس |

 تامیلعتهچو دنشاب دی اب ید ارف اهنوگچ اهروزیتونپیه امشه اگدیدز | -لاوئس
 ؟ دنش ابهدیددب اب یئ اه شزوم آو

 ؟ تس امشرظندروم یملع مزینونپیه لاوئس نیارد ابآ ب اوج
 ؟ تس امش بولطم و رظندروم مزیتونپیه هدنبروظنم - لاوئس

 یاهدیدپ تس | یملع مزیتونپیهز ارت ارف نمرظن دروم مزیتونپیه - ب اوج
 یاههننجوالعب دریگیم ربرد ار یملع مزیتونپیههکرت هد رتسگ تسا
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 اب راکدش اب یملع مزیتونپیه یریگد اب فدهرگا . صاخ یسحارف
 هست اخاهنآ نتسبر اکهبو بتکردهدشهش ار | ی اهشور *هعل اطم

 نسم رظنبودشده اوخ لدب یملعروزیتونپیه کیهب صخشو هتف ای

 درف کیز ادن اوتيمنهجو چیههب بتکرد جردنم ی اهشوردربر اک
 روزیتونپیه کیو | یناور تیصخش و ت ایصوصخ نتفرگرظنرد نودب

 دنچ ن درک مزیتونپیه اب سکره ن امزز اههرب نیاردهچرگ ادز اسب

 کیارهسل اسدصهر دننکیم روصت ن اگتسبو ليم افزا غل اب ان ؛هچب

 مزیتونپیهرد یداتساو صصخت یوعددن اوتیم ودن |هدومیپ هبش

 ده اوخن یئ اجبار صخش یل ایخ شوخو یگتفیشدوخ نیا ام ادنکب
 .دناسر

 : زاریشهجاوخ لوقب
 دناد یربلد تخو رف | رب ه رهچ هک ره هن

 تسشندنن و داهش جک هلک فرط هک ره هن

 تس اجنیاومزرتکیر ابهتکنر ازه
 مزوس تیف اعدشنر ن آ تمه مالغ

 دناد یردنکسدز اسهنی آهکرهەن

 دناد یرورس نیئآو یر ادهالک
 دناد یردنلق دشارتبرس هکرههن

 دناد یرگایمیک یتفصادگردهک

 م دومزایمکدص رد ناوتیمدندشرکذ هک یئ اه کینکت ندربر اکب اب
 روزیتونپیه مسا ناوتیم یاهبرجترصتخم ابودرکمزیتونپیه ار
 روزیتونپیه درف هب تبسن نمهک یه اگدیدرد ام |. تشاذگدوخ یور

 -ورینربو شدوخرب هک یسک« منادیم یزاتمم مدآ کی اروا مراد
 داقتعا یارادهک یسک« در اد یهاگآ شیوخ یناورو ینهذ ی اه

 یناسناو یهلا یاهشزراهبهک یسکو تسادوخ صاخ نامیاو

 ناسنا ندوبروزیتونپیه ربمدقم دنکیم یعسو تسا لئ اقم ارتح
 ینا ور یاه فعضز ادنک مالص ا اردوخ ادتب ادی ابروزیتونپیه» دش اب
 هاگشنا دردسناسیل حطسات لقادح ار یسانشن اور شن اد. اههدقعز او

 اهلاس لمحت اتدش اب شن اد نیا قش اع رتمهم همهز اودنک لییصحت

 روزیتونپیه نم هکدیر ادهجوت هتبل ادش ابهتش اد ار یزودن !هبرجت

 مزیتونپیه هک یناسکدرومر داههتفگ نی اومنکیم ن ایب ارم دوخ بولطم



 نا ری اردمزینونپیهریس ۲

 هتبلا دنکیمن قدصء دننکیم هصالخ نیقلت بوچر اهچرد " افرص ار
 رارمتسا.هجوت بلج«نیقلت هی اپرب یملعم زیتونپیه هکدین ادیم
 نی۲ هل اطمع هده انتی: .ورگیدر اکف ارپ رکف کیا ق وقح« گرخم

 تقو هتفه کیز ارتمک یب اتک *هد اس شوردنچ یریگد ایو ت ایرظن
 نسیدنچ بر اجتو یسانشدوخو یز اسدوخهب یز این چیه ودهاوخیم

 .منادیمنروزیتونپیهار یدارفا نینج نمودر ادنهل اس
 طوبوم تالاوئس م امتهب ناوتیم یژولویزیف شن ادهب ءاکت ا اب ای [-لاوئس

 ؟د اد خس اپم زیتونپیه ه دیدپ هیجوتهب

 هدسیدپهکم اهدرکهراشا یسانشن اورومزیتونپبه ب اتکرد نم - باوج
 سنج کیز | ن آهیجوتو تسا يفلتخمد اعبا یار ادمزیتونپیه

 لاشم ناونعب. تسین لم اک« میوگبرتهب ای تسین تسرد ص اخ

 ه دادراوق یسرربد روم یس انش بصع ه اگدیدز | ارمزیتونپیه فلو اپ

 ساسارب یعیبط ب اوخدنن امهمزیتونپیهتل احهک تس اهدرکر اهظ او

 لصاح یاهشوخ ی اهلولس *هلاحتسا ببسهبوزغم یظافح منمزورب

 نیقلتار یساسا لم اع یمزیتونپیه هسلخ ابهطباررد فلول اپ دوشیم

 رد. هدرسکهجوت باصع ا یژولویزیفو یبصع لی اسم هبودن اد یم
 یساسحاو ین اور لئ اسم لد ابتمزیتونپیه *هدیدپ س اس اهکیل اح
 یژوسلویزیف. فلتخم ی اهه اگدیدز ادب اب ارم زیتونپیه. تسا

 ننتفرگرظنرد ابو یس انشن اورو کیزیف «یژولورون. یژولویب

 باتک ن آرد اذلدومن یسررب اهروزیتونپیه بر اجت اهل اس ؛هجیتن

 «سانشن اور« کشزپناورز | لکشتم ققحم یهو رگهکمدرکد اهنشیپ

 مزیتونپیه هدیدپیور ناد کیزیفو ن اديمیش« س انش بصع« و اکن اور

 تسدبهکا ر یجی اتن شیوخ شن اد اگدیدز | کیرهودننک قیقحت

 م زیتونپبهز | یعم اج فیرعت اتدننک قیفلت ن ارگید ابدنرو یم
 کی تساهدشهک یفیر اعتز | کیره تروص نییاریغ رد. دی آ تسدب

 روزیتونپپه " الثم تس !هد ادر ارقهجوت و رظندروم ارم زینونپیهدعب
 زا نیارب انب. ار يتو افتمدعب کشزپن اور ودنیبیم ار یصاخدیب
 یئ اهنت هبدنناوتیمن اهفیرعت نیازا مادکچیه نم هاگدید
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 .دنش اب امش ل اودس یوگباوج
 و حور) یمدآدوجودعبودز | یکیهب ارزونبیه تل احدش ابر ارقرگ | لاوئس

 ؟ دین ادیمرترب اردعب م ادک امشمیهد تبسن ( مسج
 ون او راب ط ابتراردرتشیب تسي |هقیرط کی نی |هکمنکیم رکف نم - ب اوج

 هدنهد لیکشت هک ن اسنا حورومسجهک تسا حضاورپو. ناسناریمض
 روطب "افرمام ادنتسینر انکربرث ًاتوریث اتز ادنتسه ن اسنادوجو
 ناسا ناوراب طابتراردمزینونپیههک میشوگب میناوتیم سخا
 ابهطباررددوشهتش اذگ یرش امسجهب اب حور هب " اضرفرگ اال اح تسا

 مزیتونپبه و دوشیم لصاح یریذپرث | نیا ناسناریمضو ناور
 . تسین طایترارد حور ایمسج اب "امیقتس

 مزسیتونپیه قیرطز | صوصخبو حاور ار اضح اهب تبسن امشه اگدید.. لاوئس
 ؟ تس اهنوگچ

 *هدسیدپ صوصخردر اضحا هملکهکدیش اب هتشادهجوت دی اب ادتب أ د ب اوج

 یارب مازلاموهفمهملک نیارداریز تسا هابتش امسیت یرپسا
 فال ضرب ار حورهکمیر ادن ار تردق نآآ امودوشیمد افتسم روضح

 نیزگی اجار" حاورااب طابتر |" تر ابعدی ابمینکرض اح شلیم
 ر اضحازا نخس مسیتیرپسا نهک خیر اتردرگادرک"حاور ار اضح ۳

 زورما هچنآ اب اهنآ یاههم انرب عونهکمین ادبدی اب تس اهتفر
 ببسب اهش آ تقیقح رد. هدوب تو افتم دنم انیم جوراب طابترا

 ورس ارنا هک یشه رطیسو شن اد ناآایو یناسفن یوق تاریث ات

 شن ادهکیل اهرددن اهدیزرو تردابمراک نیدبدن !هدیم ان تناهک

 تکرح یریسمرد فرط نیاهب شیپ ل اس لهچودصز امسیت یرپسا
 .دیامن یربمتن اهکورحسوود اج ی اههدیدپز اار شن اد نی | هکدنکیم

 نودبين اکم لص اوفرددن اوتیم( هدنز ن اس ا) رفنود هکیروطن امه
 لقتنمرگیدمهب ار یساسحاایو ص اخ هلتسم دننیبب اررگیدمههکنیا
 یتاپهلت ج اوم | قیرطز ادنن اوتیم حور کیوهدنز ناسا کیدننک

 حور کیدصرددصر وضحم زلتسم هطب ار نی اودننکر ارقریهطب ارمه اب

 یرکفو یجوم *هطب ارهکدر اددوجو ن اکما نیا تسین ن اکم کیرد
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 نود بدوش اجن |. هریگيم تروصرفنود قفاوتو تس اوخهب انبهک

 طبار) دشاب طب اردن اوتیم یکيهکرفنود نی از | یکیهتیآره تسا
 هتشادن لی امتودنهدب همش اخهطب ار نیاهبب حور یکیوا یحور

 لان اکزارگا جاورااب طابتر | سپ« تساهدش عطف هطب ار« دنش اب

 فالخرس ارحو رهک یتردقهنو تسا یجوم ههطب ار کیدوشم اجنا تسرد

 , دنکب رض اح ین اکم کی رد شلیم

 مزیتونپیهرد«حا و راراضحا ناونع ابهتبلا حاورا اب طابترا هلثسم - لاوئس

 جواب 

O 

 هسکیروطب تس اهدیدرگ حرطممزیتونپیهد اعب ارب اسز ارتشیب
 .ةدفرگ لکشم زیتون پیه هب تبسن ن اهذ ارد یبیرغو بیجع تاروصت

 زا و جاورار اضحا« یرپو نجرگ یع ادت رتشیبمزیتونپیهةملک
 تیام اه اسو کارد لپاسم ات هدوب لباس لتبق نیا

 یاسههینجزاار حاورااب طابترا هدیدیدی ابن امشرظنب
 یاهتشرترومب ودومن ادج یلکروطبمزیتونپیه ین اهردوهدنز اس
 ؟درو آرد ازجم" الم اک

 یلکوطب مزیتونپبه هلثسم ز ادب اب ارمسیت یرپسا هلثسم نمرظنزا
 تل اح کی یمزیتونپیه هسلخ طیارشز | یضعیردهجرگ ادرک ادج
 اس صاخ یئانیبزوسهک دی یم شیپ هژوس یارب ساوح تدح
 یارب یرازباار مزیتونپپه ام ادنکیم ادیپار ص اخ یثاونش

 دی اب ارمزیتونپیهد ادرارقدی ابن حاورااب طابترا یرارقرب
 دشابدیفمورثومدن اوتیم هک یطی ارشو شدوخ صاخ ل ان اکرد

 . درک ادج الکدیابار مسیت یرپسا هلتسمودربر اکب

 روطچ ین اهج حطسردو ن اهجو ناریاردار مزیتونپیه هدنیآ

 یلک روطبار دوخ تیمه | ای؟ تش ادده اوخ یدوعصریس ای آ ؟دینیبیم
 ؟ دیدرگدهاوخن آ نیشن اج یروهظون هدیدپ ای؟ د ادده اوخ تسدز |

 تسردریسم ردهز ادن ارهمزیتونپیهز اهد افتس |هکمنکیمرکف نم

 دروس ودی امندشر شن اد نی اهکدوشیم ببسدریگبر ارق حیحمو
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 -لاوئس

 تالکشم هب هج وت اب دریگبرارق ابندرد یرتشیب تیممج هدافتسا

 حم اوج صوصخبزورما عماوجردهک یناوارف یناورو یبصع
 هلئسم نی اهجوتم ناسنا, هدیسرهجرد تب اهنب یکینکتو یتعنم
 یاههلغشموافوغ نمازاارواهک تسادنمز این یئ اهشو ر هب هک هدش

 هک تس اهطب ارنیمهردودز اسهجوتم دوخ نوردهب ینوریب میظع

  هگوب بتکم لاثشما« یزاسدوخو یسانشدوخ نهک ی اهشور ایندرد

 رایسبدشر یلعف طیارشرد ن افرعومزیتونپیه , نشیتیدم« نذ

 ناسا یارب تساز این کی نیا. هدرک ادیپ یرادهنم ادو غم رس

 رتهبدناوتب ان« دریگراکبدوخ تمدخرد ار اهشن ادو اهشور نیاهک

 هدافتس اوتکلمم کیردرگا ام ادنک یگدنزرت ین اسن اورت تحارو
 شن ادن آ یتدم یاربهکتسا حضاورپدوشب یشنادزا تسرد ان

 نآ هسک تسین ینعم ن ادب نیاودنکیم ادیپدوکر طیحم ن آرد
 . تس اهدرگ ادیپدوکر ایندرد شن اد

 دوجو مزیتونپیه هدیدپز هد افتسا ؛وس ن اکم ا یدراومهچرد
 ؟در اد

 یشاهشو ررد صخ اروطبور اکرهردهد افتس | *وس نیرتگرزب نمرظنب

 یر اک یصختم اههک تسا نیا« در ادر اکورس ناسنا ناور ابهک

 قسبرطز اومینک یفرعم راک ن آصصختم ن اونعب اردوخومیش ابن
 يماخ شناد ن آهب نینچمهو اهن [هبمدرمهب تمدخ سابلردر اک ن آ

 ريغ ردارمزیتونپیههک تسا نیارگید هد اغتس أ ؟وس. مینزبهمدص

 هکنیا موسومیریگر اکب تسا یرورپناورهک نآ یعیبطدربر اک

 رتگ رزبارمزیتونپیه یبلط ترهش اب ید اصتق ا یر ادربهرهب رط اخب
 بفدسه هسباتمینک ه ارمگ ارم درم ومیهد هولج تسه هچن آز ارتمهمو

 . میسرب شیوخ

 اتو تساهنوگچ امشرظنز ان امردرم اردمزینونپیه ی اهتیدودحم -لاوئس
 ؟ تخادرپ نآاب اهیر امیب نامردەب ناوتيمو اهدودحم هچ

 تع رس وباصع امتسیسهب یشخب شم ارآ یارب تسا یشورم زیتونپیه - ب اوج
 ت الکشمو لی اسم هبرصحنم نآدربر اکو یناور ءهیلختهب ندیشخب
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 ت لاوس

 یمسج یاهیر امیبرد نآزا ناوت یمنهجو جیههبو تسا یناور

 اب ناوت یمار «زورونوکسیپ,یبصع - یناورلی اسم تسجدوس
 کسمکنیا هتبلادومن کمکر امیببودرک لحمزینونپیه کمک
 یارب یسکرههکنپ !هندوشم اجنا ن ۲ *هن اهاگآو تسرد ل ان اکرد

 دسنکم ادق |مزیتونپیه قیرطز ام درم ی اهیر امیبودرد نیکست
 تحت ایودش اب کشزپن اور ایواکن اور" اصخش ایدی ابروزیتونپیه

 دقتعم مه دیو رف دوخ هکی روطن امهدنک کمکر امیبهب ن انی ارظن
 ی اهیناماسب ان نیکست یارب تسارپ ن ابمه ار کیم زیتونپیهدوب

 تاسهج ن آز | یکیهکدش ابدیقم ت اهجر ایسبرددن اوتیمو ین اور

 ضرسع البقهکرگید تاهجو تسا یناورو یبصع یاهین ام اسبان

 رد ار مزیتونپیهدناوتیمو تسا نیاز ارتهدرتسگ یلیخمد رک

 و تسسین یاهدرتسگ تردقم زیتونپیهدهدبر ارقهعم اج تمدخ
 دربر اکب شیوخ *هدودحم رد ارن آدی ابدراد ید ایز ی اهتیدودحم
 .دوشهدربر اکیدنلپ امد ارف اهکهنوگن آهن

 مسلعغهب طوبرمو صتخم ارمزیتونپیه یاهدع؛ نایساملا یاقآ

 مزسیتونپپه قح کشزپ ریغد ارف اهکدندقتعم ودنن اد یم یکشزب
 ؟ تسیچد روم سیا رد امشرظندن رادن ار

 رد تسسین ل اس۱۲۰ زا شیب شخیر ات يملعم زینونپیه شی ادیب

 یا هچخیراتو ددرگیم رب لبق لاس ن ار ازههب یکشزپ شن ادهکیل اح
 یکشزپهتنراب یط ابتر | ناونع چیههبمزیتونپیهدر اد ینالوط

 یحارج لصعوور اد قیرطز | اهیرامیب ن امرد یکشزپاریزدر ادن
 دوشیم هلیسو نادبار یمسج ی اهیر امیبهک تسا یشنادو تسا

 اهناشا ناورابهک تسا یاهدیدپمزیتونپیه هکیل احرددرک نام رد
 هستشاذگدارف امسجرب یت اریث ًاترگاو ن ان آمسج ابهندر ادر اکورس

 نیارب انب تسادرف ناوررد نآ *هشیرو ن اینب تقیقحرددوشب

 در اد یطابترا یسانشن اور ابمزیتونپیه هکمیشوگبمین اوتیم
 ب یممزیتونپیه اما. درادن یطابترا عون چیه یکشزپ اب یلو
 یملع هتشر کی ناونعبو کینکت کی« هلیسو کی ن اونع هبدن اوت
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 «یکشزپن او ر,یکشزپهلمجز !هعم اج لیاسمزا یر ایسب تمدخرد

 و یراتسرپو یکشزپن ادند« درد یب یاهنامیاز, یسانشناور
 شزوم آتمدخردم زینونپیه شن اد. دش اب تاغیلبت یتحو یملعم
 ین اهردناوررد ن آ یشاراکز ارتدیفم ر ایسیدن اوتیم شرورپو

 و شزوسم از | یشزجمزینونپیه هک تفگ ناوتیم اب سپدش اب
 یاهروزیتونپیهمینکهجوت امرگا نی از اهتشذگ ؟ تسا شرورپ

 زا یرایسبهک تسا تسرددن اهدوبن کشزپ" ارثک | ایند گرزب
 دناهدرگهدافتسا ن امرد یاربکینکت نی ادربر اکز | ن اکشزپ

 یکشزپ شن ادوزجمزیتونپیه هک تس اهدوبن ینعم نآهب نیا اما
 ر اکودننکیمر اک ناکشزپن اور اب اهروزیتونپیه نونکا. تسا

 مزیت ونپیه رد صصختم و رحبتم دا رف! هدهع هب ندرک مزبنونپیه
 یا هب رجتوتساس انشناورو کشزپن اور هدهمبرگید لث اسم و تسا
 مزسیتونپیهرظنز اهک تسا نی امیر اد ناریارد لق الء اههک

 ری روزینونپیه اما. می !هتش ادن یتفرشیپ عون چیه یکشزپ

 . درادنار ین امردروم ارد یدرف تل اخد قحو اکن اورو کشزپن اور

 م زيتون يهاب هک مير اد ناریارد یموب تروصب ېئ اههدیدپ هچ

 و کیدزن مزیتونپیههب اهني ادحهچاتو؟ دنش اب ن اسمه ایهب اشم
 ؟ دنتسه هیبش

 اهنآز اب نمرظنهب ام ادراددوجو ناریارد هباشم ی اههدیدپ

 یئ اههسلخمیم انب يموزبتونپپه هسلخمین اوتیمن" اقیقدار
 یمش اههسلخودوشیم لصاحدارفا یاربیقبسومهبهج ونرش اردهک

 هب اشمدوشیم لص احهنوگ صقر ت اکرحورکذ اب ع امس سل اجم ردهک

 یاههسلخو یبصع ی اهن ارحب نینچمه تسا یمزیتونپیه هسلخ
 تسلاصهب ته ابشیب؛ین امردر از سل اجمرد تکرشز ! یشان

 دستس یفنم یاههسلخ.ء اههسلخ نیاز | یر ایسب تسین ز ونپیه

 تاعاسدیاب ریزیگ اندنریگبر ارقهسلخردهکنیا یاربدارفا ينعی

 اب راکذآ نتفگدنهدرد نت تخ اونکی لمع کیهب ار یقی اقدو

 یسکیز ! سپ صخش هک دوشیم ببسهنوگ صقر یاهتل احهب ید اروا
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 هدب د رگ باصعامتسیسرد یگتسخر اچد« رتمک ایورتشیب. تع اسود

 یم زیتونپههسلخ ابهسلخ ن آهکدوربورف ی اهسلختلاح هبم رجالو
 یم زیتونپیههسلخ تو افت نییرتگرزب تسا تو افتم نمە اگدیدز |
 یسمزیتونپیه هسلخ تل احردهک تسا نیارگید ی اههسلخ اب

 یارجا ی ارب یز اسدوخروظنمبه اگ ادوخ ان ریمض یاربمین اوتیم
 تل احدب یتلاح لیدبتو فعض کی رییغت یارب, هدنب آرد یرما
 یاسههسلخز | کی چیهردهکیل احرد. مینک یزیرهم انرب؛ رگید

 لسم اع تسدیدرفر ایتخاودر ادن یزیرهم انرب تردقدرفرگید

 درسف نآ هدنیآ یارب یزیرهم انرب تردقمه لم اعو تس اهسلج

 ۔ دوخ انریمض یارب یزیرهم انرب ی اهکینکتردهکیل احر ددر ادن

 لداتودرب نیبزااردوخ ین اور ی اه فعض ن ًاوتیمەكە اگآ

 مسیریگب کمک یئور ادز اهکنیا نودب.درکر ارقربار یناور

 دسنک یم لمع نآ قبطودریذپیم ار یزبرهم انرب نیا اه ریمض

 اههسلخری اساب مزیتونپیه یاهتو افت نیرتمهمز | یکی سپ
 درفودرادندوجو یزیرهم انرب تردق اههسلخ نآردهک تسا نیا

 "مزیتونپیهدوخرد یلودنک یزیر هم انرب شدوخ یاربدن اوتیمن
 .دیامن یزیرهم انرب تسارد اقهژوس

 یشوربنهژوس یمزیتونپیه هسلخهبدورو یاربهکنی مود ؛تکن

 هژ وس ميدرکرکذ هک اههسلخرپ اسردهکن آ ل احودنکیمن فرصم

 . دوشیم لص اح يفنم هسلخودنکیم فرصم ید ایز یبصع یورین

 هچ ناریارد یمزینونپیه ی اهتیل اعفومزیتونپیه هنیمزرد -لاوئس

 ؟ دیس انشیم ن اتدوخربمدقم ار یسک
 زادسن اهدوب لوغشممزیتونپیهر اکب نمزا شیپهک ید ارف ام امت - باوج

 تخانشنمنوچ ودن ر ادم دقت نم رب ناشلاغفتشا تدمو نامز ظاحل

 هبرجتو صصخت نازیم ظ احلز !مناوت یمن ر ادن اهنآرب یلماک

 موش لئ اق یرخ ًاتومدقت تب اب نیاز اومنک یدنبهدر ار ن انآ
 د رومار یدنبهدر نیا ناوتیم ین امزرخ اتوم دقت تهجز ااما
 رسگ ااما.ملوغشم راکنیا هبهک تسا لاس ۳۵دودح نمو تش ادرظن
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 دسی اب تس ام زیتونپیهرب طلستوهط اح ارخ اتوم دقتز ! امشروظنم
 نونکا هکیناسکو ن اگتشذگهکمیتسه قبقحت نیادنمز اینمنک ضرع

 دیفمبراجت و ت اقیقحتهچدنتسه ن ارب اردروزیتونپیه ن اونعب

 دناتتشاد یرو اون شن اد نییارودحهچ ات ايو هد ادم اجنا یئهدنزر او

 ي ا ا ر نهاد یر ور ع اد اه افیل اتو

 هسچابرخ ات ایم دقت تفگ ن اوتیم ه اگن آ, هدرک کمکم زیتونپیه
 , تسا یسک

 مزیتنونپیهدوخ "ی اهسالک *هر ابرد یرصتخم حیضوت " افطل
 و ینس ی اههورگهچ امش هب نیعج ارم دیش امرفبودیهدب ن اتدوخ
 ؟ دنهديم لیکشتم درمز آ تاقبطم ادک

 یزس ریپم دوخ ت اقیقحتو بر اجت ساس ارب یئ اهسالک یرس کی نم

 نیا لاحب اتومدرک عورش ار اهسالک نیا ۶۳ل اسزا هکم !هدرک
 هد زا ود هک سالک لو ام اگردء م اگهسرددن اهدش یزیرهم انرب اهسالک

 هباردوخدن وشیم قنوم هکدوشیم هد اد یکینکتد ارف اهب تس اهسلج

 ناشدادعتسا هب هجوت ابدن ربب یمزیتونپیه *هسلخ فلتخم لح ارم

 .همانربمود ماگردودننکر ارقرب ناشهاگ آادوخانریمضاب یطابتر !

 دنناوتبد ارفا اتدوشیمهدادمیلعته اگ آادوخ انریمض یارب یزیر

 هم انیبابدنر اد یهاگآ اهن آب هکار ناشدوخ یدوجو ی اهفعض
 a E TE ؛هسلخ طبارشرد یزیر
 شی ازف !ا راهش آدنراد تسودو تسا ناشدوجو ردهک یت اصوصخ ای

 اهکینکت نیاز ادنن اوتیم( ار تبثم ودیفم ت ایصوصخ) دنهدب
 تس ایز اسدوخ کیبنکتم ود *؛هلحرم کینکت تقیقح رددن ریگب کمک

 کینگ نیا مراد عالط ا نم هک یئ اجنآ اتودر ادنهقب اس ن اری اردهک

 هبرتال اب لحارمردمزیتونپیهدوخ لو ا ؟هلحرم حطس نامهردزج
 تساهقباس یبم اهدرک یزیرهم انرب نمه؟ وحن نیا

 داتسازا یلیصحت فلتخم حوطسرددنتسه یدارفا نم نیعجارم
 نسسینس اتال ابهب لاس ٥۶۰ نینسزا ید اعد ارفا اته اگشن اد

 هب سىكرھەك تس ایاهنوگهب اهسالک طب ارش. یگلاس ۱۲-۵۰

f 
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 رتشیب ودنکهد افتسا اهن آز ادناوتیمدوخ شنیبو ناوت ی اضتقم

 ی روط بل اطماریز تسهمهس دارف | تس اوخو هقالع اهسالک نہار د

 د ارفا ینعی تسینرث وم نآرد ردسقن آ د اوس ن ازیمهکدوشیم حرطم
 داتسار انکرد؛ م اهتشاد نمهک یئ امنهار حطسرد يتاليصحت اب

 دن اهدوب قفوم ودن اهدرک يط ار سالکمه اب اکشن اد
 لباقریغای بیجع امش یاربزونپیه تل احز |هدیدپ اب تمسقم ادک  لاوئس

 ؟ تساهیجوت

 شن اد لاناکردمزیتونپیه ی اههدیدپز | یر ایسب نمرظنهب -روبرف

 مزسینونپیه ی اههدیدپ یاهرابتساهیجوت لباق یس انشن اور

 تسین هیجوت لب اق یملع یس انشن اور بوچر اهچردهکدنر اددوجو
 هب نیاربانبدنتسههیجوت لب اق يسحارف شن اد: اگدیدز | یلو

 دروخرب نونک ات , دشاب لکشم نم یارب ن آهیجوتهک یاهدیدپ
 .م اهدرکن

 هراش دیر ادر اکو قیقحت لاس ۳۵ یطرد یدیدج ی اههتف ایرگآ -لاوئس

 دیک اهرب
 ن آ هب نیاو میربیم یپ شن اد کیزا یئ اههشوگرب جیردتب ام - ب اوج

 یت اکن مینکیم ششوکهکلب میاهتفایار یزیچهک تسین ینعم
 رب انبمیسانشبومیب ایبهدوب يفخم ن امدیدز اهکار ملع کیزا

 میئوگبمین | وتیم هکلب تسینعدمم و رکتبم اجنیارد یسک نیا
 هننکیم ششوکهتش اددوجو هکار یزیچو دنتسه س انشز ابد ارفا

 هک یباتکردار مدیاقعو تایرظن نمهطبار نیارددنس انشب

 یاهعومجم باک نیا هک ماهدرک یرو آ عمجدشده اوخرشتنم یدوزب

 هک ن آ یاهیتفگشومزینونپیههب عجار اهخساپو اه شسربز | تسا
 . تسا هدشهتشون ینامرد ناوررد نآدربراکاب طابتر ارد

 ؟دیر اد مه یرگیددیدجر اکدیدرکهر اشاهک یباتکز اریغ -لاوئس

 تخردز | تسا یکچوکر ایسب *هخاشهکمزیتونپیه هلئسم رب هوالع -باوج

 تساهلاس ینافرع بت اکم هبشیارگ و هقالع ببسهب یس انشدوخرو انت

 منکیمر اکمدوخ یور هطبار نی ارد متسهانش آ گوی بتکم ابهک
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 و یسنت ناوراگوی مانهب هدشهمجرتو فیل اتزین یب اتک
 زا یکی تقیقحرد .دناهدشن پاچهکمراد یرگید ی اههتشون

 ت امیلعتو گوی بتکم ز اهد افتسآ تفرشیپ یارب نم ی اههدیا

 وزجوم راد یرصتخم یث انش آهطب ار نیاردو تسا یمالس | ن افرع
 یناسناره یارب تقیقحردوم دوخ یاربهک تسا نم ینط اب قیالع
 تفرعمتاج ردودنگر اکودوشبدر او بت اکم نی اهبهکمن ادیسدیفم

 دوش اگآ ناساهک تبسن ن امههبدرببال اب ار شدوخ یه اگ آو

 . دوبده اوخدیفم شاهد اون اخودوخو هعم اج یارب" املسم
 دنا هن امرحم ن اتي اربهگدیر اد ن اتر اکرد یصاخ یاهکینکت ایآ -لاوکس

 ؟دیتسین اهنآ ندرک ش افهبرضاحو
 و تس اهدش لص احهبرجت لوطر د هک تسه یص اخ ی اهکینکتهتبلا  باوج

 ناسنا یحور یژرنا نآ یانبمرب نمداقتع اهب اهکینکت نیا
 اهباتک ردمزبتونپیه یملع ی اهکینکتاریز تساهدش یر اذگهی اپ
 تسب اده تسا یفخم هکهجن آ تسین یفخم یزیچودن ۱هدشهتشون

 رشا یاربار یناور یژرنا نی اهنوگچهک تسا ین اور یژرنا
 رارقهدافتسادرومهدربر اکب نارگیدهب کمک یاربو نتشاذگ
 ادیب ییسانمدارفارگا" املسمهک تسا یکینکت نی امیهد

 هداد اهن آ هب« دنشاب یهجوم یاههدآ نمە اگدیدز |اهکدنوشب

 ار اهني اهکمر اد یئ اهکینکتمدوخ یارب نمهتبلاو . دشده اوخ

 د ارف اریگتسد ن آز | یزیچمسیونبرگا يتحوم اهتشونن ب اتکرد

 هلومرف «دندادرارق نم *هبرجتو تمحز یانبمرب نوچدوشیمن
 هتخاس ناسنادوجورددی ابهک تسا یت اههنیمز اهنیا« دنتسین

 . دوش

 ؟دیشابهتش اد ی اهفرحهچدیدوبدنم هقالع دیدوبنروزیتونپیه رگ | -لاوئس
 کیدریگیمر ارق تالیصحت ایوهفرح «لغشز | یل ان اکرهرد سکره - ب اوج

 ن آرد لم اکروطبهکدر اد" ات اذ ار یئ اه یگتسی اشو هنیم زر ادقم

 هکتفگ ناوتيم نیاربانبدریگیمر ارقهاگیاج نآردو لاناک

 یزیجنامه « هفرحو تیعقوم «لغش نیرت بس انم یدرفره یارب
 روزیتونپیههکنیازا لبق نمهتبلا . هتفرگرارق نآردهک تسا



 ےہ سم

 تارا و

 -باوج

 - لاوثس

 لاش

 -باوج

 ۱۶۳ نایساملاابوکتفگ

 و مراد تسودومتشاد تسود ار یملعم لفش نممتسهملعم مش اب

 مهو مدرب تذل يملعمز امه ل احرهبومدرک یملعمر اک لاس ېس
 . م ربيم تذلمنکیم نالاهک یر اکز |

 ر ارق یطیارشرد یمزیتونپیه تیل اعف لاس ۳۵ نیا یطرد ای آ
 ؟ددرگ ن اتهفرحز اامش يتي اضر ان ثع ابهکدیتف رگن

 مدقتعم هکنیا لیلدهبمدوبن یضار ان مدوخر اکز | تقوچیه نم

 هدشببس اه تیقفوم نیمهو م اهتشاد یدایز قیفوتمدوخر اکرد

 رد منک یعسومنک ادیپ شی ارگر اک نی اهب تبسنرتشیبەچرھەك

 ماهتشادن یساسحا نینچنیا نیارب انبمشابرتدیفم هلئسم نیا
 ,موشبهدزر اکز |هک

 روزیتونپیهومزیتونپیهز اهک ی اهرطاخ نیرت نیریشو نیرتهب
 ؟ تس ام ادکدیراد ناتدوخ ندوب

 میهدبمیجرت ار یاهرط اخهکنیا تساهرطاخ ناسنا یگدنزم امت

 راکنی اردهکهبرجت لاس ۳۵" الک یلودش اب یصخشهلئسم کیدب اش

 اهنی همه « هدشم اجناهک یئ اهر اکو تو افتم اهدروخربمر أد

 ه رطاخهب رگ !منک صخشم ار یزیچمن !وتیمن تس اهرط اخ نم یارب
 دش اب جر اخ یملعمزیتونپیه ل ان اکز ادب اشمنکه ر اش | یصخشم

 دجنگین یملع مزبتونپیه *هدودحم رد هکم راد یرایسب بر اجت ریز

 اهن آ هبهر اشا سپ تسا یملعمزیتونپیهدروم رد اه نخس نوجو
 : در ادن ترورض

 رگد تقوات راذگبنامز نیا رگج نوخنیا و نارجه نیا حرش
 « یولوم «

 ءهنیمزرد نوگ انوگ نیو انع ابهک یبتک *هرابرد ن اترظن

 ؟ تسیچدن وشیم رشتنم م زین ونپیه

 یشاهباتک زا رتهب یلیخدوشیم رشتنم نال آهک یئ اهب اتک نمرظنب
 هتشذگ رد تس | هدشیم رشتنم م زیت ون پیه دروم رد هتشذگ رد هک تس |

 یهاگ آهکنیا نودب ب اتکدنچ ندن اوخ اب اگآان دارفا يرايسب

 عسقاوریف بل اطمز ارپهکدند رکیم فیل ات یب اتکدنش ابهتش اد
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 ودوشیم همجرتهک یئ اهباتک نالا. دوبمزیتونپیههب عجار
 رشتنم و هدرکهمجرن ن ایل امج رتکد یاق آهک یئ اهب اتک صوصخب

 هدرو آدوجوب ناریاردمزیتونپیهز | یبوخ" اتبسن» اگدیدهدش
 مزیت ونپیهیمللع ه اگدیدمب وگبمن اوتیم تقیقح رد .هد ادهع اشاو

 بس نی اودشهتخ انشرتشیبمدرم نیب اهب اتک نیا ؛هلیسوب
 دو ربر انک هبمزینونپیمزا یلیختو یمهوت لس اسم یلبخ هکدوشیم
 هک هدشرشتنم و همجرت" اریخ اهنیم زنی اردمه یرگید یاهیاتک

 مهنیم جرا ار نایل امج یاقآراکنیا نمودنتسه یبوخ یاهباتک

 ن آریا ی اهروزیتونپیه ه اگدیدز | هن ارم زیتونپیه هکن آ لیلدب
 و هتخاس حرطم یجراخروزیتونپیه ن ادنمشن اده اگدیدز اهکلب
 تسردات تاعالطا نیاز | یرادقم هکنی اهب تسا یکمک نیا

 . دوش حالص ام درم ن اهذ اردمزیتونپیههب طوبرم

 رو زیتونپیه کی ناونعبار یئ اهشمرنو یندب تانیرمت هچ -لاوئس
 ؟دیهد یم ماجنا

 یماخ ی اهکینکتومنک یم اگوبرتشیب نمم درکه ر اش !هکیروطن امه ب اوج

 یارب و يگتسخ عفر یارب « یژرنا بسک یارب تسه اگویرد

 .ند وب يكتمدوخربو نتشاد لماک سفنهبد امتع ۱ نتشادملاس حور

 ؟دینک یم یوریب یئ اذغمیژرهچز | - لاوکس
 تسشوگ صوصخب منک یم فرصممک یلیخ تشوگ نم ن اکمالا یتح - باوج

 ت ابوبحز ارتشیب منک یمن فرصم اب منکیم فرصممک یلیخزم رق
 ره فرصم نمرظنب منکیم هد افتس [... و اههویمو ت اجیزبسو

 تایصوصخ رد" الوص ادش ابرضمدن اوت یم ندبز ایندحز | شیب یزیچ
 ن دروخردآ الو اروزیتهین ام کیهک تس |هدشهتفگ روزبت هین ام کی

 يليخ داوم.برچ ی اهتشوگ ندروخز | یناثردودنک یمن طارف ا
 اهیشرت عاونا.(ظیلغ یلیخ یاهابرم) اه ابرم عاونا ,نییریش
 دنت یئ اهزیچ اهنیا تقیقحرددنک یمزیهرپ اههیودا عاوناو

 بیس اسب دننک یم جراخ ینورد شم ار آومظن ن آز اار ندبهک
 صسخش زاارزکرمت نیاوار شم ارآ نی اهکدنوش یم یتال اکثا



 فو نا املا ابوگتفگ

 . دنریگ یمروزیتونپیه

 نادنمهقالع اب ینخسوگتفگ نیا نایاپرد رگا ,نایساملا یاقآ -لاوئس

 . دیش ام رفبدیر اددنم هقالع ی اهن اوجهزیوبم زینونپیه

 ی ریگارفهبدنم هقالعرگ اهک ن اوج ناتسودهبمر اد ی اهیصوت نم - باوج
 یلیصحت *هتشر هکدنش اب هتش اد هجوت دب ابدنتسه یمزیتونپیه رگد

 مزسینونپیه ابهطباررددناوتب هکدش اب یروط اهنآ لغشو اهنآ
 ۰ یکشزپناور- یکشزپ ی اههتشرء دنن اسربهعم اجهب هد اغتس |

 ‹ یشام ام ی اههتشر«یکشرپن ادند.ن امم ازو ن انز ی اهصمخت
 و یسانشناور یاههتشر«یملعم یاههتشر«یعامتجا ی اهر اکددم

 هک دنتسه یئ اههتشر اهنیا«ینیلاب ناسانشناور«یو اکناور

 هتث اد شی ارگ اهن آ هب: ام یلفشو یلیصحت *هتشر ن اونعبرگا
 ن آز اومین ادب ار مزیتونپیههکمیتسه نیادنمز این"املسممیش اب
 صصخت « تسا یرگید «هنشررد ام لیصحت رگ | ام |مینکبهد افتسا

 یمزیتونپیهرگد تس! یرگیدزبچ ام لغش تسا یرگید *هتشررد ام

 یاربدوش ېم یر ازب اهکنیازجدنکبدن اوت یمن یکمک چیه امهب

 تیصخشهب ن دز هم دص؛ اهند اد شی امن"ان ایح اوهن ابش یاهیمرگرس
 تسسارتهبو,مزیتونپیه شن ادهب ندز همدصو نارگیدو ن امدوخ
 ی اجب دننکب ادیپ شی رگمزینونپهدوخ ؛هلئسم بد ارفا نیا

 م زیتونپیهدوخ"هبد ارف | نی !منک یمهیصوت نم یمزیتونپیهرگد
 کینکت نیاز ا ناشدوخ نتخاسرددنناوتب ات دننک ادیپ شیارگ

 . دننکب هد افتسا
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 هدازیلودمم هر ابرد

 ز ۱۱ روا راکهک یناسک, تسا یشوجو بنجرپو ل اعف صخشهدازیلو
 ت ارج هب .دن اه دشمزیتونپیه رد شی اهیرو آونهجوتمدن اهدید گیدزن
 لسمحتم یاهداعلا قوف تامحز« ینونک تیعقوم ردهک تفگ ن اوت یم
 هب مزسیتونپیهرده اگ آوهربخ یدرف ن اونعب اردوخهتسن اوت اتهدیدرگ
 رس من اوم هک تس ادیپهتفگ ان. ددرگ حرطمدوخ طیحم ردوهدن اسر تابش |
 , تس اهدوبر ایسب؛ ش امك نسهبهجوت ابو اە ار

 یاهداعل | قوف لمع تردقهد ازیلوزین یشی امنو یاهنحص ی اههم انربرد
 هدشنهدیدوازا تاشی امن نیارد یفعضهنوگچیهو تساهد اد ن اشندوخز |

 شایگدنسیونهدنورپرد یس انشن اور ارف ی اههتشرهنیمز رد ب اتکدلجهس
 رد یسلاع راک ی اهکینکت اب ناوج یروزیتونپیهرضاح ل احردودر اد
 و تیعقوم هب تبسن اتدر اد ید ایز تصرف نی ادوجو اب, تس ام زیتونپیه
 و اه هتفگرد" ال امتحا ای. ددرگرتهتخپورتهد اتف اجدوخ ينونک تینهذ

 . دی امنرظندیدجتدوخ یزورم | ت ایرظن
 یمسح یبداجیادرومردهدازیلو ی اههتفگو شورهبمینک یم یرظن ل اح
 نی |, مزیت هین امومزیتونپیه *هدودحم ردرگ أ. تس اهدیم ان فشک ارن آهک
 یسحیب ه دودحم نیاردهک اریز. تسین یتسردهملک« دوشهدربر اکب ناونع
 یمزیتونپیه یسح یید اجی اهکلب تس اهدوبن لوهجم وهتخ انش ان یرما
 و یسملع تاسسومو عم اجمهد افتساومجوتو ثحبدروم ی اهلکسمهر اومه
 مزیت ونپیه اب یسحیب مانهب یزیچرگ !. تس اهدوب یمزیتونپیهو یکشزپ
 تسردهدودصم نی ارد فشک ناونع یریگر اکب تش ادیمندوجو نونک ات
 , دوب
 دیوگیم وا. تسا یرگیدزیجدنکیم تبحم ن آز اهد ازیلوهک یاهلوقم اما

 اردارفا یم امتهک تسا یاهنوگهب؛ هدیدرگ ن 1 فشکهب قفوم هگو | شور

 .دزاسیم نارگیدرد یسح یبد اجي اهب رد اق صوصخم ی اهشزوم اب انثتسا الب
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 -تب اضر یاه تیقفوم مزیتونپیه اب نامرد هنیم زرددیوگیم و |
 ن اش یتحارانو یرامیب رگ ۱« دن اهدرکهعج ارمو اهبهک ین اسکوهتش اد یشخب

 . دنا هتفر شا شیپز ارپ تسد اب يگمهء هدوب ن امرد لباق مزیتونپیم اب

 : دیوگیم

 اهکینکت نآةمهو مراد نامرد یارب یصوصخم ی اه کینکت نم ,
 ینامردناور یاهلوصرفزآ یرس کی اب آر یپارتونپیههکلب, تسین مزینونپیه

 نسیمه هب« مسریم یکینکت یگنه امه کیهبهک منکیم قیفلت یروطرگید
 . تساهدوبرشوم هد اعلا قوفما ینامرد ی اه شور لیلد

 راسب د نج موش انشآ کیدزنز اهدازیلو یاقآابهکنیازا لبق
 یا هدگشناد مه) مدوبه دید نیسردم ز ادنچ ینتاباروا یوگنفگوهنح ابم

 اههثحابم نیا جی اننز ارظنفرص .( می اهدش انش مهابه اگشن ادزاوهدوب

 هسلخ تایلجت هیجوت ردر وکومهبم تاکنهب و اهک تسا نیا صخشم عوضوم
 رد کسیژولویزیف تارییفت هب و هتش اد ید ايز تقدوهجوت يمزیتونپیه
 . ده دیم تیمه ازین یم زینت ونپیههسلخ تل اح

 و یمزررنه *هنیم زردهد ازیلو تبل اعفهب منیبیم مزال یفرطز |
 , هکدش |هداد عالط ا واهبایوگ ,میامن یاهراشازین یش یات یرکف

 باچو همج رت هیکرترد« تسو | فیل ًاتهک ‹ یچ یورسینربا باتک
 دن ادیم ناریارد «» یش یات « کبسراذگناینباردوخو |. تساهدیدرگ

 هب اه ن اتسرهشز | ید ادعترددن اهدید شزوم آو ادزنهک ید ارف ادیوگیمو

 . دنهديم شزوم او هدرکرب اد سالک یبرم ناوتع
 تسا یاهعومجم , ېچ یورینربا , باتکهک تسا حیضوتهب مزال

 - ناشن هک یمزر یاه کبسو کیزیفء,یس انشن اور ارف« هفسلفرد ثحبم دنجز |
 یاهرنهو برغو قرش یفسلف بت اکمرد فلوم یوجتسجو هعل اطم *هدنهد
 . تساآ یصزر



 ۱۶۹ هدازیلو *هر ابرد

 کیدزنزا هکارهد ازیلو ی اهر اکز اهنومنودمنیبیم بس انم اجنی ارد
 *۵ ويش مه اوخیم ن اکما تروصردم دوب هتفگو اهب. می امن لقنم دوب ده اش

 . ار« یچ ,یورین یلمع شی امن نینچمهومنیببم زیتونپیهر دار شر اک
 لسی امت تروصردودرکده اوخر اک یاهژوس ابهک تخ اسملطمارسمزور کی

 د ادعتس ادق افدوب یعدمودوب یکشزپ یوجشن ادهژوس. مش اب اجن آمن اوتیم

 و هدرک هصجارم يرگيد یاه تسنونپیههب"البقو تسا یریذپزونپیه
 رد هژوس. دندرکر اکب عورش یقیاقدز !سپ اهنآ. تساهتفرگن یاهجیتن
 تدشو تعرسابهدازبلو, دوبهدرک لفقمهرد ار اهتسدداتسیاوا لب اقم

 دربيم راکب نیقلت یارب یت املک تردنبدومن نداد سابهب عورش ید ایز
 وض بقسم و تفس یندب ابو دوب دش جلف" الم اک دعب هقیقد کیدودح رده ژوس

 لب اق وا رد حوض وهب لوبم انم وس ءهلح رممشالع ؛ت وهبم وه دنتسیا سحیب

 یهیدیدومن کیرحت اروا ندبز | یئ اهتمسق ق اجنس ابهد ازیلودوبهده اشم
 اب وا يسقي اقدز | سب. دشت ه دید و از ! یلمعلا سکع هلحرم نآردهک تسا

 و هژوسهسلخ ندرک کبسهب عورش نیفلتو سوکعم ی اه س ابز اهدافتسا
 دش ابهدشر ادیبدی ابرگیدهک دیس ریم رظنب یتقورخ آرد, دومنوا یر ادیب

 یتسس تلاحه دومندیلوتم وهفم ان یئ اه او آ اهنتهداددوخ ندبهب یتکرح

 یر ادیب نیقلتهب وهتش ادهگن ارو اهد ازیلو تفرگدوخب نیمزهب طوقسو
 هکنیاومدیسرپ ار شل احو از | تشگرب ید اع تلاحهیواهکنیاات تخادرپ

 وام درکه اگنهدازیلو ن امشچهب هکنی از ادعب تفگ تس اهتش اد یس اسح اهچ

 . مداد تسدزااردوخ کردو س اسح ا نمودشدیدپ انهم ردمکمک

 یف اک تشاد یگزاتودوب بس اجر ایسیمیاربو | لمع تعرسی وگبدی اب

 اکیرمایملع حالطم |هبمزیتونپیه ن از اتهکبهک هچن آ ابر اکهویش نیا تسا
 ۰۰.۰ وهتفرشیپ نونف نوچ ینیو انع اب یشادصورسرپ ی اهباتکرد اپور او
 یراودیما ثعابدریگم اجنا قبیقدرگ اهسب اقم نیا. دوشهسی اقم دنسب ونیم

 ملع نیازا يرتربتعم و دنمت ردق تروص شرتسگ هدنیب اهب تبسن یرتشیب

 اجنیا رد هدش داجیارین ان ۹۰ نم صبیخشتهب. دوبده اوخ ام *هعم اجرد

 ساساربزینز ور کی رهظهده اشم نیاز ادعبزوردنچدوبم زیتهین ام لولعم
 هاگشناد یوجشناد کی یور ار, یش. یورین شی امنو شی امزآ یلبقرارق



 ناریاردمزیتونپیهریس ۰

 . دی امن ساسحاارورین نیا تس ادنم هقالع تفگیم و |. مدوبده اشهیم ورا

 یذفان» اگنه اگن آدتسی اب شلب اقم ردهتس اخرب تساوخو از اهد ازیلو

 دیه اوخیم دوخهک روطره الاحامش + تفگو |هبوه دیشک یقیمع سفن هدرکو اهب

 یعسودینکدراو نم ؟هنیسهبهب رف کب تردقم امت ابدوخ تسار تسد فک اب

 : دیز اس نیم ز شقن ارم دینک

 رقتسم و هتفرگ تلاح یبوخبوهتشاذگرت بقع اردوخ تسار یاپوا
 و تخاسدراوهدازیلوهنیسهب یمکحم ور اد ادص *هبرض تسد فک اب سپسو دش

 تساوضخو از او . تشاذگ بقعهب ار شتس ار یابهدش لی امتم بقعهبوا

 اما تسخاون یرگیدهبرضهدشرقتسم هر ابودودنک ن احتم ازینرگیدر ابکی
 «یتبرض یدز یشالف »+ تفگ حازمهبهدازیلو , تشادنار یلبقبرضرثا

 هبرضهک یروطبدوشرقتسم مکحم و یوق یلیخ تس اوخو از او .نک شون یتبرض
 دوضخب ارهدازیلوم اکحتسا تل اح"ابیرقتو |. دوشن ترپودنکن یرث او ارد

 هب یذ فان هاگنهدیشک یقیمع سفن»ه دازیلودن ام هبرضرظتنم هتفرگ

 دن ابسچو | هنیسهب اردوخ تسار تسد فک ه درک دوب واهب رضرظتنم هکشنامهیم

 و مکحم : تفگو ( دوبرتم یتناس ۳ ای ۲ دودحرد نآ *هلم افهکیروطب)

 مهاوخ لقتنم امش ندبهب ار یچ یورین ندزهبرض نودب نمدیش ابم و اقم
 . درک

 درکیم رکف دیب اشدش ابن هب رضرظتنم" الص | لب اقم فرطهکدم یم رظن هب

 زا سپ هدازیلو .تخاسدراو یاهبرض ن اوتیمن تسدمکهلم اف نآ ابهک
 دراو وا هنیسرب تسد فک اب یراشف ؟ تساهد ام [هکهدیسرپو از اهکنیا

 درسف . دوشه دید شندبرد یهجوت لب اقر اشف اب ششکهکنی | نودب تخ اس

 هکیاهب ان اک یورودیدرگ ترپ بقع هب ی اهد اعلا قوف تعرس ابرظندروم
 ی ادص شند اتف از | هکیروطبد اتف ادوب شرس تشپر درتم ودادودحهدط افهب
 طقف دوب یسبیجعهبرض : تفگیمزوکذم یوجشن اد. دیدرگدیلوت یدنیلب
 در او هبرض یعقوم هچم دشن هجوتم "ال اوم دش اوهر دم دوخ ندش ترپ هجوتم
 هسقبقد دنچ اتو مدوب جیگ "الماک .مههپ ان اک یور نداتف از ادعبو, دش

 . تساهداتفا یق افت اهچمتسن ادیمن



 ۱۷۱ هدازیلو *هرابرد

 مزیت ونپیه اي مزیت هين ام شزوم آ لم اشدیوگیم زین اهشزوم آ نیا درومرد
 . دوشیمن

 تاقیقحتوتاشبامزآ زا هک ار هچن ۲ یسح یب *هرابردمن اد یم بس انم اجنیارد
 شیب امن یاربهدازیلو, مينارذگبرظنز ۱ هدیدرگ لصاح یه اگشي امزآ

 یقاجنسسپسو هتسیرگن ه ریخ هژوس ن امشچهبدیوگ یم نخس ن آز آهک یسح یب
 ولم اع نیرتمهمو نیلوا اجنیارددی امن یمورفوا یوز اب ای تسدهب ار

 نم دافتع اهب ندب تسوپهب ق اجنس نتفرورفز ادرد س اسح !م دع ببسم
 یهیدب یرم اهلئسم نیاتسا لماع نامشچهبهژوس ءهداعسلا قوفزکرمت
 هلمج نآزاورگید میاقوهب یهجوت یب ثع اب, زیچ کیهبزگرمت هک تسا

 زسیچ کیهبزکرمن تدشهب یگتسبدرد س اسح ام دع یگنوگجو. ددرگ یمدرد

 کیرعت هکه دید رگ تب اث یبرجت یسانشناوررد نیاربهوالع. در ادهلئسم اب

 رسکید یسح ی اههاگتسد تیس اسح شه اک ثع اب یسح ی اهه اگتسدز یکی

 تسبسن ن امههب دش ابرتال اب اه سحزا یکی کیرحت تدشردقرهو. دد رگ یم
 یارب مبطل ابودب اب یم شه اک اهکرحمرب اربردرگید ی اه سح تیس اسح

 رگا ناسا نیمهرب. تسه یوقهد اعلا قوف ی اهکرحم هبز این اهن آ کیرحت
 - کیرحت تیس اسح, اه سح ری اس« دشابدیدش نکممدحرس ان سح کی کیرحت

 رد دنوش یم لالتخ اراجد عقاوردودنهد یم تسدز | یلکب اردوخ یریذپ

 م زسسیت ومنپیه ساساوهیاپ نمرظنز !هکمنکهر اش !مناد یمم زال اجنیا
 یاهسحرد لالتخ اد اجیاو سح کی کیرحت) قوف لص ارب( مزیتهین امهنو)
 دفان هاگن اب( یثانیبه اگتسد) مشجهکین امز ینعی. تساراوتسا( رگید

 هدوش یم کیرحتدر !داریئانیب یارب یوق یکرحممگحهکروزیتونپیه کی

 روزیتونبیهو دنور یم یلیطعت هبور ه دش لالتخ ار اچد شیب امکرگید ی اه سح
 SE E EEE نی اهب یمالک نیقلتز اهدافتسااب

 .دیآ یم شیپ یمزیتونپیه

 ساونح درومردو دارفا یوررب دروم نیارد آر یت اشی امز آ" اصخش نم

 اه ملیفرد ار هلتسم نب ازر ابوهداس ؛هنومن . م اهداد م اجنا فلتخم

 ردیر اک کتکودر وخو دز هک یئ اههنحمرد . دومنهده اشم ناوتیم یبوخهب



 ناریاردمزیتونپیهریس ۲

 لصاونون اق نیاز ادوشیمهداد ن اشن یفد اصت *هنحم ایودر اددوجو اهنآ

 هکنیا نودب اه ملیفهنوگنی ارد . دوشيمهد افتسا یاهدرتسگ تروصهب

 رسب دیدش ؟هبرض یادص نتش اذگ اب « دی امن تب اما یصخش تروصرب یتشم
 بجوصرم | نی اوهدش کیرحت نکممدح اتهدننیب یئ اونش سعهنحم یور

 هبرض دروخرب مدع هجوتمو« ددرگيم یو یئ انیبه اگتسد تیس اسح شه اک
 هد افتسا لص أ نیاز ازین لیبموت | تافد اصت *هنحصرد . د وشیمش صخش هب

 هبتم فا تن طه هدومن فذح ار ملیف یادص ام رگاهکیروطهب . دوشیم

 . دش میهاوخهب رض تب اصا مدعهجوتم مینیشنب نآ یاش امت

 یسح یبداجبااب هینان !ه ات۲ تدمرددرفو ا فشک اب : دیوگ یمهدازیلو

 سپ. دربب یمزیتونپیه باوخب ارو اهکنیا نودبدوبده اوخرگیددرفرد

 نی اپ اب لالتخ اد اجیا یارب یئ انیب سح کیرحتز اریغ یزیچ نیا

 باوخ هب الماهژوسدرفهک اریز. تس ارگید ی اه سحرد تیس اسح ندرو آ

 م زلتس وا رد یسح یب تلاح ظفحود اجی ازین یر ادیب تل احردودور یمن
 ک رحم ناونعب ه اگنهد افتسا اب اجنیاردهک, تسارمتسمو یوق کرحم دوجو

 هتسخر ایسبراکنیا تشادهبگن لاحنآرداردرف ناوت یمن ید ایز تدم

 دسریمرظنب نکعم ريغ یحارج لمع"الثم یکشزبردهد افتسا یاربوهدننک

 ده اوخدرد س اسح اا روف« هتفرن باوخبهکدرف«  کرحم عطق ضحم هب ا ریز
 . دوسمن

 د اجب اهبرداقهژوس ن امشچرده اگنه ارز ادرفدیوگ یمهد ازیل و هچرگ

 هکیلاحر د دنا د یمنمزیتهین ام اررم | نیا ام | دیدرگده اوخو ارد ېسح ېب
 م زسیت هین امزجدنک یمد اجیا یرگیدرد یریث اته اگنه ارز | یصخشیتقو
 . داهن ن آرب یم ان ن اوت یمن

 زسیهرپ دش اب هتشاد یرو ادشیپ *هبنجهک یرظنرهز ارب از ادی اب امنیارد
 و دوجو هبدبابندمآ قوفردهک یرصتخم یسرربوهیجوتدوجو ابوهدومن
 «تسیرگن نظ *وس اب( هدشهدیم ان فشکهک یسح یب) یرم | نینچ ناکما
 . تسشن تو اضقهب سپسودومن ربصهللئسم حیرشت اتدی ابهکلب



 ۱۷۲ هدازیلو ؛هرابرد

 ندوبن سرستسردو یمومع یهاگآ حطس ندوب نیشاپهبهجوت اب

 مزیتوپنیهنتخاس حرطمو یفرعم یارب یعمج طابترا لیاسو تاناکم |

 حیرفت هب لیدبت هکیتروصرد یشیامن یاههمانرب یارجا «نآ یاهدربر اک

 تاصیضوت ابوددرگن یصخش" اتدمععف انم هب ندیسرزیو اتسدو یمرگرسو

 بسهدشعقاودیفم یدح اتدناوتیم « ددرگهارمههدشن قارغاو یملع

 . ددرگ هلکسم ابهعم اج یتامدقم یخانشآ

 مولساگشناد فرطز | هکداد ناشن یمهبار یا همانتوعد هد ازیلو

 همانربیارج او ین ارنخسهب اجنآر د تفگیم دوب هدش هد اتسرف شی ارب یکشزپ

 ه دسیدرگ شخپ هیمورا نویزیولتز ارابدنچ نآزا یف اهتمسقو هتخ ادرپ

 . تسا

 هب نویزیولتردهدش طض یلوما یاههم انربرگا لکش نیمههب

 طسیرقت نونکاتهنافساتماما . دشابزاسر اکدناوتیم دیآرد شیامن

 زا یمزیتوپنیه *هم انرب شخپهدشهدید نویزیولتز ا یش اههمانرب نینچ

 یاضق ندوبدع اسم *هدنهد ن اشن نینچمهراب نیلوا یارب نویزیولت

 یاپلاسابهسی اقمرد ن آهبم درم هجوتزینو هلئسم حرط یارب هعم اج
 لسبق

 ۰ تسا



 رس عتيج ا هه



 هدازیلو ابوگتفگ

 یمزیت ونپیهراک هقب اسو یلیصحت *هتشردروم رد " افطلهد ازیلو یاقآ - لاوئس

 . دیهد حیضوتدوخ
 فیفو "اعرفت کمفن ىف کر رکذ او میحرل | نمحرلاا هللا مسی - ب اوج

 ,نیلنافل | نم نکتالو ل اسال اودغل اب لوقلا نمرهجلا نودو
 ومتسهزیربت ه اگشناد ینیلاب یسانشن اورهتشر یوجشن اد نم

 .منک یم راک یلمعویمع م زین ونپیه*هنیم زردهک تسا لاس ۱۲ دودح

 یریگدایر دای آو تس اهدوبهچم زیتونپیه هب امش یدنم هقالع لیلد - لاوخس
 ؟دی اهدرکهد افتساداتساز املع نیا

 مدوبو اکجنکومتش ادهقالع بیرغو بیجع ی اهر اکهب یگچبزا نم -باوج
 زا و مدوب یمزر ی اهشزرو نیرمت لوغشم هکدوب ل اسهسدودح
 یدایز یاهزیچم زیتونپیهدروم رد اهرتگرزبودوخ نسمه ی اههجب
 درف یصخش تسا نکمم هن وگچ هکم درکیم رگف هشیمه وم دوب ه دینش

 ار وا هدرکه اگنرگید یدرف ن امشچهب ایودنک ب اوخار یرگید

 تسهم دایمدوبو اکجنکهراب نیاردد ایزدنکب سح یبو تکرح یب

 رابنیدنچدوب هتشون یئ اهزیچمزیتونپیهدروم ردهلجم کی یزور
 لاوئسمرتگرزب رد اربز امدبمهف یمک یلیخزیچومدن اوخ ارهل اقم

 منک یم رکفار یشاهزیچود اد یرتشیب حیضوتهل اقمد روم ردو !مدرک
 مل اعردودوزفا نم یو اکجنکهبهلئسم نی امدرک کرد عقوم نآ
 من اباوخبار یسکمنارتب یزورهکمدشهلئسم نیا قشاع یکدوک

 باتک هک مک ادیپدرومنی ارد یب اتکمدرک یعس اهزورن امه
 نآ.مد رک ادیپ !ررنتیال یارک روسف ورپ *هتشونم روصمم زیت ونپیه,
 . دوبرتمک ابورتشیب یمک ایهحفصدمدودحودوب یبیج ب اتک کی
 تعرس ابدوبهد ادد ایروصم سرد ۲۵ رد ارمزینونپیههک تسهم د ای
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 زا هکم دش ید ایز تال اکش ار اچد ن آ کردرد یلومدرکهعل اطم ارنآ
 هک مدشهجونم یتقوومتفرگ کمکد ایزد اوس ابد ارف او اهرتگرزب
 دنم هتالع ممهفب یئ اشن ارظنز ! ار باتک بل اطم یبوخبمن اوتیم

 ار یسک مناوتب اتمنکب ناحتماار باتک نآ ی اهلومرف هکم دش

 شی اهسردزا یکیوم ر دربار ب اتکمتفرگمیمصت یزورمناباوخب

 مسسنک بسک تر اهم نآردهکمنکب نیرمتردق: آ یل ایخ تروم ار
 هجوتم مآ هد اون اخدی اشمناديمن ؟ روطچ ال اهدوبهدشمگ ب اتک یلو

 مش امیم بقع سردردمن اوخب ار ب اتک ن آد ایزرگا نمهکدوبهدش
 کی یلومدشهدرسفاو تح اړ ان یلیخ نمدندوبهتش ادرب ارن آ سپ

 بانک ن آز اهکار یلومرفهدشن یرپس تقو اتهکدیسرمنهذ هب هظحل
 ماجنا مزیتونپیهمن اوتب اتمنکب ن احتم | تس اهدن اممد اب بوخ

 رتکچوک نمزا لاسهس ودهکاردوخ یومع رسپرکف یمکز ادعب. مهد
 تی اهتسدمتفگوا هبمنک باوخار وت مه اوخیم هک متفگوم درک ادیپدوب

 وا . نیک اگن نم ن امشچهبو شکب قییمع سفنو نک لفقمهرد ار
 هدش لفق شب اهتسد هقیقدهسوددب اش تدم ردد رک نیینچنی | یتقو

 هب دوز« مدیسرت« دروخب نیمز هکهدن اممکم دیدو تفر جیگ شرسو
 « دوش یم بوخ تلاح ۰۰ دوشیم ز اب تی اهتسدب, هکمدرک نیقلتو |

 هظحل نامهزا نم. دش بوخ شل احهقیقددنچز ادعب ودشز اب شن اتسد

 لیلد نیمههبومنک جلفو ب اوخ ار ن ارگیدمناوتیم هکم د رکرکف
 رستشیب ردومنک شی امز آمدوخ نسمهد ارفا یورررکممدرک عورش
 تانیرمت و م درگیمر اکد ابز ترارح و هقالع اب ومدش یم قفوممي اهر اک

 اهروزیتهینام و اهیگویر اکهب ته ابش یبهکمد ادىم اجنا ار یتخس
 میارب مهزونهودر ادهم اد !مهزونه تانیرمت ن آو تس !هدوبن

 تی اهن ندرسک ب اوخمتش اد يمک نسهک لو اهتبل ا تس ادیفم
 نودبرگا ندرک ب اوخهکم دشهجوتم ل اسهس« ودز ادعبدوبمیوزر آ
 یاهباتکهعلاطم هب نیاربانب ودر ادن یشزر | چیهدش اب یملع هدی اف
 کسب و مدرو آ,یور یس انشن اور ی اهب اتکو یملعمزیتونپیه

 هک دیوش یم هجوتم امش سپم دش یملع روزیتهین ام و تسیتونپیه
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 مدوخهکلبمتف رگند اب سک چیهز | ارمزیتهین امومزیتونپیه نم
 زا یکی "ادعبهتبلا.مدرکهد افتس اد ایز باتک ن آز اوم درکر اک

 هکنباتلع هبارن ازین نال اود اد هبده نمهبار بانک ن آ ن اتسود

 ماهتشا دهگنتسا نم یسزیتونپیه ت ایبرجن نیلو | ؛هدننک یع ادت

 امنه ارو اتس انودب ن اشدوخدزن امشدنن ام دشنا وتب همه دینکیم رکف - لاوئس
 ؟ دنریگ ارف ارم زیتونپیه

 ,منزب یعطق یفرحمناوت یمندروم نیارد« مناد یمنارنیا - ب اوج

 کیتونپیهباوخ تیهاموم زینونپیهز !هک یفیر اعتدرومرد ناترظن -لاوئس
 ؟ تسیچدوش یمهشارا

 ر اهظاودننک یم تبحم زونپیه تیه امدروم ردهکین اسک نمرظنب - ب اوج
 مسین اکمو تیه ام ینعیدنوش یمهدمع« ابتش ار اجددننک یمرظن
 و هتسناد یکیزونییههدننکد اجی ا لم اوع اب ارزونپیه تل اح
 یاراد زونپیه تل اح ینمب تسینروطنب |هکیل احرددننک یم یطاق

 ٩ دننکد اجیا لماوعهب یطبرو تسا یصوصخم تیه امومسین اکم کب

 کی ن اشهمهزونپیه. دننکد اجی | فلتخم لم اوع ینعیدر ادن نآ

 ثحب نیاودننک یمد اجی میم ان یمزونپیه ارن آهک ار تل اح کی
 تسا یرگیدثحب دنتسه زونپیه تل احهدننکد اجیا یلم اوع هچهکمه

 درومرد مپ اهنربرتکد الثمدر ادن زونپیه تیهامب یطبر هک

 نیقلتلیسوبهک تسا یتل احزونپیه هک تس اهتفگزونپیه تیه ام
 درومرد یزیچ *هیرظن نیاهکدبوش یمهجوتم امشدب آ یمدوجوب
 نیاز ادمب, دهديمن حیضوت ام هبزونپیه تل احمسین اکمو تیه ام
 ی امش یلصا ب اوج هبمز اد رپیم رکذت

 قیمع یشهب یکیتونپیه ی اهتل احوزونپیه تیه ام *هرابرد ثحب
 لبق نرقوددودحز | تسین نایب لباق یگداسبو تساهدیچیپو

 ورسرپو ناوارف ی اهلدجو ثحب هدم آدوجوب یملع م زین ونپیه هک
 مزیتونپیهراذگن اینب. هتش اددوجوزونپیه تيه امدروم رد یش ادص
 تسادیم یحور ن ارحب یعونارزونپیه تل اح« رمسرتکد یبرجت
 درف و ددرگیم لتخم هدشهزیتونپیهدرف ب اصع | ن آ یطردهک
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 دقتعم یدارفادیاشزونه دتفايم لاح یبوهدارا یب تروصب

 تسسین حیحم فیرعت نیا امرظنزا یلودنش اب فیرعت نی ادب

 هکلبدد رگیمن لتخم هشیمهدرف ب اصع ازونپیه نایرجرد ریز
 هسکلب. دتف اببهدارا یبو لاح یب تروصب تسینم زال هژوس يتح
 یز اب یتحودوربه ار یتحدن اوخبز او ادنک تبحصدن | وتیمهژوس
 یاهیرظن يوسن ارف فورعم سانش یپوکر اشرتکدرمسم ز ادعب. دنک

 و تسا یرتسیههببشزونپیه تفگو اد ادزونپیه تيه امدرومرد
 یا هن اشنهیبشدهديم ناشنزونپیه تل احرد هژ وسهک یمشالع

 تسا یبصع لالتخا یعونزونییه اذلو تسا کیرتسیه ضیرم

 ارنآودره تس ارت کیدزنرمسم 'هیرظن هب هیرظن نیاهکدینیبیم
 رتکدرظن نیا امرظنهبزورم اهتبل ادنن ادیم یبصع لالتخا يعون

 بن اشن هنو یبصع لالتخ |هنزونپیه اریز تسا طل زینوگراش
 زین کیرتسیهریغ ومل اسو ید اعد ارف اهکلبدرف ندوب کیرتسیه
 یاه هن اشنزونپیه تل احزا جورخز ادعبو دن وشیم هزیتونپیه

 لوغشم زینمب اهنرب رتکدوکر اشاب ن امزمهدوریم نیبز ازونپیه
 زونپیه تفگ و درکدر اروکر اشهیرظن هکدوب يکيتونپيه ت اقیقحت
 د وجوب کرحم کیر ارمتساوهجوت «نیقلت رث اردهک تسا یتلاح

 دنک یمن نشور ار یزیچزینمی اهنرب *هیرظن نیا امرظنب دیآیم
 فشسیرصت نشورریغو لوهجم یفیرعت اب ارزونپیه تل اح طقفو

 تاقیقحت نمض یوروشرد فلو اپدعب, تسینهیکت لب اق سپ دنک یم

 هتبلا) باوخ *هدیدبو یطرش ب اتز اب نون اقدروم رددوخ فشکو

 زونپیه هکد ادرظن نینچزونپیه تل احدرومرد ( یعيبط ب اوخ
 نیا هتبلادرادن نآاب یتو افت ن ادنچو تسا ب اوخز | یلکش

 باوسخ تل احرد الوا اریز تس اهدشدر حوضوبهزورم ازینهبرظن

 نسا لاثم اودرد لرتنکو تیل اعفو تکرحهب رد اق ن اسنا یعیبط

 راک « دوریم؛ ارم دنکیم تیحمدرفزونپیهرد یلو تسین لی اسم

 اهتسیزوویزیفتاقیقحت یتحااین اشدنکیم لرتنکزین اردردودنکیم

 ز ونپیه ینعی تسا طلف فلواب *هیرظن نی اهکدهدیم ن اشنزین
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مزیتونپیه *هسلخهب نتفر نودب هد ازیلو
 شا فشکز اهد افتسا اب ی
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 ۱۸۳ هدازیلوابوگتفگ

 یهاگتسد هزورما هکدین ادیمدبال امش. تسین ب !وخزا یلکش اب باوخ

 « زغمر اگن ق رب« ینعی» فارگول افسن آورتکل اب م انەبەدشەتخاس

 یعون « تسا ساسحر ایسبرتمون اولاگ کی مقاورده اگتسد نیا

 مان هب هاگتسد نیا طسوتهدش تبث ج اوم | تس اه دشزهجم زغم

 دن وشیم ه دنا وخ , یج یا یا, ر اصتخ اهب ای, مارگول افسن او رتکل |,

 ×« ىج یا یا, راونهکار يج اوم |, زغم یقرب هر اگن» يشبس هب

 دناهداد ن اشن اهتسیژولویزیفدنیوگیم افلآ جاوم ادهدیم ن اشن
 توافتمزونپبه تلاح یج يا یااب یعیبط باوخ یج یا یاهک

CFE 

 تسارکفزکرمتدر اددوجوزونپیه تیه امهدروم ردهک یرگید *هبرظن

 زکرمت تل اح نامهارزونپیه تل احهیرظن نیا ن ار ادفرط ینعی
 در اد یدایز نارادفرطابیرقتهیرظن نی ادنناديم یرکف یاوق

 زونپیههتفگو هدرک غیلبتد ایزارهیرظن نیا , تلپ ناو, رتکد

 د رادیتالاکش ازین هیرظن نیادوخ یلو تس ارت میحمرگید ت ایرظن

 هبیرظن نیاربهک ار یتال اکشاوماهدرک قیقحتدرومنب ار دم دوخ نم

 *ههلیسوب هژوس قیمع زونپیه تل احرد" الثمم اهتف ای تسادر او

 هلم افزار اه ادم نیرتفیعضدن اوتیم روزیتونپیه یث ًامنه ار

 ار ف ارطادنلب ی اه ادصدرف قیمع رکفزکرمت تلاح یلودونشب رود

 یسلیخ زونپیه ل احردهکمتش اد یئ اههژوس نم یتحدونشیمنزین

 ۰ طیحمزاار یثادص چیه امش ,هک نم نیقلتدوج و اب یتح قبمع

 هکیلاحرددندینشیم ار طیحم ی اه ادصدیونشیمن نم ی ادصز اریغ

 دونشیمن طیحم زا یش ادص جیهدرف نهذهد اعلا قوفزکرمت لاحرد

 زکرمتاب یسکرگ |" الثمدب یم نوریب رکفزکرمت تل احز "اعیرس یو

 هظحل کیرگ | تسادوخهقالع دروم ملیف یاشامت لوغشم یرکفدیدش

 یلودیآیم نوریبزکرمت تلاحزا" اعیرسدرف دوش عطقملیف ن ایرج
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 زونیپهلباسقم رد یعن امو تسین نینچنیا زونپیه تل احرد .

 یسکیدوشیمنزونپیه تل اح نتفر نیبز ! بجومودریگیمنر ارق
 ءهبیرظن , زونپیه تيه ام ءهرابرددوجوس تایرظنز ارگید

 دیدج ی اهیرظن ل اح نیع ردو تسا یشارقهقربس لسلست اب تعجر

 یعون زونپیه هکدندقتعم مزیتونپیه ن ادنمشن ادزا یضعب تسا
 نارودهبزونپیه لاحرد« هژوس ینعب تسا یئ ارقهقریسو تعجر

 دوخ یگدنز*هتشذگ ن ارودهب نوچودنکیم تعجر شا نسز |هتشذگ
 ی اهناکد وکراکرهتسا ه دامآو د وشیم رت ریذپ نیقلت اذلدنکیم تعجر

 تساهدیقع نیا نارادفرطز ازریام سلسنارتکد. دهدم اجناار

 تل اح ن امهزونپیه ینعیدش ایمن میحمزینهیرظن نیا امرظنب
 دنور یمن قیمع یيليخزونپیه هب هک ید ارف ا" الو | تسین تعجر

 یکدوک نینسهب تعجر و تشگز ابر اجده اگچیه( دصردد اتفهز | شیب)

 "این اثودنهدیمن ن اشنمههن اکدوکو اهر اتفر نیارب انبدنوشیمن

 ه زیتونپیه قیمع هکز ینم زیتونپیه هب تبسن ساسح یلیخد ارفا
 دنو ریم تعجر تل احهبروزیتونپیه یئ امنه ارو کمک اب دنوشيم

 تلاح هبزینروزینونپیه یشامنه ار نودب اهن آزا یمکدصردهتبلا
 ساسحاا ر هتشذگدنن !وتیم اب دننکیم ریس هتش ذگ رددن و ریم ورف تهجر

 تعجر هنامتح ه زوسزونپیه ل احرد سپ تس !مکدصرد نیا یلودننک

 *هب رظن ,دنوشيم ن آر اچددعتسم یلیخ ی اههژوسهکلبدوشیمنر اچد

 در اگلیهابرظن نآوزونپیه تیه ام *هرابرد تسهزین یرگیددیدج

 هک دیوگیم ارتیاهیرظن نیا.« نيون یکیکفت هیرظنب م انب تسا
 دوجوب قارتفاو کیکفت یعونهژوس یر ایشوهردزونپیه ل احرد
 دوشیم کیکفتومیسقت هژوس یه اگآو یر ایشوه تمسق ینعیدبآیم

 یئاونشتردقود رک هزیتونپیه ار یدرف یزوردر اگلیه. تمسقودهب
 سپسدونشب ار طیحم یادصتسن اوتیمنهک یروطدرکروسن اس اروا
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 هب اذلا دونشیمن ار طیحم ی اه ادمآاعق اوو | اب آدرکرکفر اگلیه

 مهاوخ یم نمدونشیم ار اه ادصوتدوجوز | یتمسقرگ ا,: تفگهژوس
 هژوسوب ابس تشگن ادشهج وتم ه اگن ا, دوشدنلب تتسد *هبابس تشگن |

 ءهن اش یورزم ردیلک کی ناونعب ار شتسددر اگلیهه اگن او دشدنلب

 حیفوت هژ وسدهد حیضوت و دونشب | رزیچهمهدن اوتب هک تش اذگهژوس
 رب انبم دینشیمن یزیچ نم تفرگ توکس ار اجهمه ین امز, : هکداد

 رد یاهلئسمدرومرد ندرکرکفهبمدرک عورشوم دشهلصوح یب نیا
 متساوخو دنکیم تک رحم اهب ابس تشگن اهکم درک س اسج ۵ اگنآور ام

 . من ادب ار شا تلع

 دشدقتعم رگید ی اهشی امزآو عوضوم نیاهبهجوت ابر اگلیههمالخ
 دریگیم رارقمزیتونپیه ریش ات تحتهزوس یر ایشوهز | تمسق کیهک
 هسکلب و دریگیمنر ارقم زیتونپیهربث ات تحت رگید تمسق یلو
 یرا ذگمان ناهنپرگاشامتارتمسق نیاوادوشیمهزوس ل امع ارگ اش امت

 نیادرومرد تس ازونپیه تپه امدروم رددیدج ت ایرظنز | نیادرک

 یشاهفتضدر اگلیه ی اهشب امز ۲ الو اهکمیشوگب یتسي ابهبرظن

 ار یو شی امز آ ن اتس اد برجم تسیتونپیه کیرگ | ینعيهتش اد

 نو دبو حیحم شی امزآ ن آهکدرکده اوخن لوبق یناسآهبدناوخب

 تسرددراگلیه شی امز آهکمیریذپب رگا ام "این ائ تس اهدوب ل اکشآ

 یئ اه شی امز آم اجن از ادعب تقون آ تسا حیحم ش |هیرظنوهدوب
 دصرد۷ ۰ زا شیبدودحهک دیمهفمیه اوخار تقیقح نیا ن آدرومرد

 دنر ادن ن اهنپرگ اش امتدنوریمنورف قیمعزونپیههب هک اهن اسن |
 یا راد ناشهمهرشبد ارف *هدنام یقابدصرد ۳ ز ارتمکدودحز او

 تسقودهب یه اگآاهنآ *همهرد ینعیدنتسین ن اهنپرگاشامت

 حیحمزین هی رظن نی | هکمی ریگیم هجیتن سپد وشیمن کیکفت و میسقت
 یتایرظن *همهدرومرد نمدر ادن ار ن آهب یدجهجوت شزر او تسین
 مرظن نیاربانبوم اهدرک قیقحت هدش هد ادزونپیه تيه امدروم ردهک

 یت ایرظن ؛همههک تسنب املسم تقیقح یلو. اهن ادروم ردمتفگ ار

 ناشم ادک جیهدن اهدشهد ادزونپبه تيه ام *هر ابرد نونک اتهک
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 ه دوب حیحمدمرد۲ه دودحر د اهن آز م ادکرهوهدوبن حیحص' الم اک
 ته امهن تس اهداد حرشارزونپیه تلاحزا یصاخ یگژیو ینعی

 ن.سیرت حیحمو نیرتهبم دقتعم نم. ارزونپیه *هدیدپ لک لم اک

 دروم ردودنک نیبت | رزونپیه *هدیدپ لکدن اوتب هک تسن آ «هیرظن

 یاهیگزب و همها دنریگربر ددش اب قد اصزونپیه لحارمو ت اجر د *همه

 قسیقحتز ونپیه تيه امدرومرددوخ *هبونب زین نم. دش ابزونپیه

 یاهیگژیو ؛همه *هدنریگربردهک یاهیرظنهب لاحات یلومنکیم

 هظسم نیا هب قفوم تقورهم اهتف این تسدوم اهدیسرندش ابزونپیه
 میناون یمن الاح یلود ادمهاوخ حرشارن آدوخ یاهباتکردم وشب

 دروم نیارددیه اوخیم نمزا امشهک یتسردرظنر اهظ او فیرعت

 .میوگب
 ؟ دنتسه اهم ادک امشرظنز ادننکیمد اجی اارزونپیه هک یلم اوع -لاوئس

 منا وتیسراوتسرهف نمدنر اد تلاخدمزیتونپیهرد يفلتخم لم اوع- ب اوج
 « یطرش ی اهزمر« سکالیر« هطقن کیهب هجوت وزکرمت«نیفلتمیوگب

 تاصسجتو تاروصت«نوزومو تخ اونکی تاکرحوز او ۲« یتخاونکی

 « رون عینمهب ندش ریخ,نهذ یلالدتس ا تل اح ندزمهب, ینهذ
 و گسیدونپیهدنن امرو آزونپیه ی اهه اگتسد یرسکیز |هدافتسا

 یتلم اوع اهنیا.... ومزیتهین امو یحور یورینو اهنآ لاثما
 هتبل ادنوش بجوم صخش کیرد ارزونپیه تل احدنن | وتیم هکدنتسه
 دشننکیمن لمع یث اهنتهب ودنونیم بیکرتمه اب فلتخم لم اوع
 . دننگيم زونپیهد اجیااج کی رد فلتخم لص اوع کمک ينعي

 دنج امشرظنبدن اهدرکدیک أت نیقلتهب اهروزبتونپیهز | یاهدع - لاوئس
 ؟ هنوشیم م زینت ونپیه نیقلت هلیسوبد ارف از ادصرد

 دس اهدشهدمع ه ابتش ار اچددن اهدرگدیک ات نیقلتهبهک ىئ اهنآ - ب اوج

 ن ایرجهبهک تسا یلماوع زا یکی نیقلت تسین نیقلتم زینونپیه
 دصرد ۷ رددی اش ضحم و فرص نبقلتدنکیم کمک درف ن دشه زین ونپیه

 ن "هب هک تسین یدصرد نیاودوشیممزیتونپیه بجوم اهن اسن از |

 لسی امت« رکفزکرمت «سگالبراب نیقلترگ ا. میش اب لگ اق شزر



 ۱۸۷ هدازیلو ابوگتفگ

 و مک یسلیخ شریش اتدش ابنه ارمه یطرش ب اتز اب لم اوع و هژوس
 لماوع کمکاب دنکیم ز ونپیهد اجی | نیقلت رگ ادوبده اوخ تیمه | یب

 :هطقن و: يطرش لص اوع و یتخاونکیوزکرمت و سکالیر لیبقز ارگید

 مسمهل اشم | وروصتور اد تهج لالدتس از | ینهذ ف ارحن او ین ارون
 میگبارنیا تس ارتهب. تسارتمک یلیخ شرين ات اهنآ نودبو تسا

 کیدنن امدنن اوت یم همه تقون آدوشز ونپیه بجوم نیقلت رگ هک

 " الما هکیل احرددنهدم اجن ام زیتونپیه« صصختم روزینونپیه
 . تسین روطنیاا

 -هنیم ز ناونعب شخبم ار آ یاهور ادزااکیرم او ابور اردهز ورم | لاوئس
 نیا و دوش یمهدافتسا یصاخشاردزونپیه تل احد اجیا ی اهز اس

 رمسزا هک تسا یمزیتونپیه ردهجوت لب اقوزر اب یلوحتو رییغت
 عوننآلالحن | یتحایو ف ارحنا ءهمدقم دی آ یمرظنیو هدن امی اجرب
 ؟دیر اد یرظند رومنی ارد امشدش ابمزینونییهز |

 یسزیتونپیه تسن اونده اوخن اپوراردور ادز اهد افتسا نمرظنب - ب اوج

 دنمتر دق نارا دفرطرمسم هبرظن | ریزد ربب نیبز اد رک حرطم رمسم هک ار

 هب هجوتمیرب يمرسب نآردهگمتسیب نرفرخاواردودر اد یدابزو

 رتد ایززوربزور یناویحم زیتهین ام ینعی تفگ یم رمسم هکهچنآ
 اب هیرظن نیا« مزیتهین ام نافلاخم و ن اکشزپرظن فالخربودوش یم

 رتافوکشزورما کلب تف رن نیبز اهکلبهن شن افل اخمد ایز شالتدوج و
 م زینونپیهدروم ردهک کوب.اک یاقآاباریخا" الثم, تساهدشزین

 مزیتهین ام ناشی اهکدینادیم امشومید رک یم تبحصم زین هین ام و
 تسا هدادرارق دیدرت دروم "ادجایوهدرکدر اب شی اهب اتکرد ار

 مزین هینام هب دقتعمآ دج و اقبیمع هک تسا ل اسوددودح تفگ یم ن اشیا

 ءهسنیمز رد تیلاعف لاسدنچو یسز ادعب یصخش ینعی تس اهدش
 م زسیت هینام هه تسا مزیت هین ام *هیرظن فل اخم هک یبرغمزیتونپیه
 لیبقزاا زین ناریارگید یاهروزیتونپیهو تساهدرو آ یور
 و دنرادیخس ارد اقتع امزیت هین امهبرویرفو نایساملا نایاق آ

 مزیتونپیه یاریور اد ندربر اکب *هلئسم یلو . دننکیمر اکو



AAناریاردمزیتونپیه ریس  

 ورادزا هد افتسا لیالدز ا یکی. دش اب هتش اد یدنچ لیالددن اوت یم

 روزین هنام نوچ یئاکیرم او یئ اپور | یاهروزیتونپیههک تسانی |
 هزیتونپیه ارد ارفاز !دصرد ۵ه زا شیبدنن اوت یمن اذلدنتسین

 دصرد دص ندشهزیتونپیه هبز این ن امرد ؛هلئسمرد نوچو دننک

 دنرو آیم یورور ادهباار ابجااذلدر اددوجو اه ضیرمو نیعج ارم
 ندرب راکب نم دننکهزیتونپیه ار س اسحریغ نیعج ارم نآ کمک اب

 نسیعج ارمدمرد ۵ه دی ابن ینعیم رادن لوبق تروصنی اهب ارور اد
 ی ارادنیا اریزدرکهزیتونپیهور اد نودباردصرد ۵٥ وور اد ابار

 یاهکینکت ودنورب اهروزیتونپیهنآدی ابو تسا ید ایز تارطخ
 .دنرببه انپور ادهبهکنی | هندن ریگبد ايم زیتونپبهدیفم و بوخ
 اب راشفد اجیا یاهکینکنو یکیرتکلا کوشد اجیا ی اهتل احز !

 د اسجیا و تسین بوخ نمرظنز ازونپیهد اجیا یاربهریغو سرت
 یتلاحهریغ و یکیرتکل | کوشو اهور ادهچرگااریزدنک یمنزونپیه

 و ین امرد یایازم تلاح نآ یلو دنکیمد اجي از ونپیه هب هیبش
 دروصودرد اهور ادز هد افتسا نم رظنبدر ادن ارزونپیه شخب افش

 نارامیبرد وراد ندربر اکب"الو ادشاب لوبق لب اق دن اوتیم

 اب رکفزگرمتبرد اقوهدوبدیدش اهن آ یر امیبهک یبصعو یناور
 ر اکب اب اهنب ارددنه ا وخب رگ ادنش ابن تسیپ ارتونپیه اب یر اکمه
 شسم ارآ ن آز !هدافتساب ادعبو هدرکشم ار آد اجیاوراد ندرب

 تسا لوبق لی اقوراد ندربر اکبدننکب یعق اوزونپیهد اجیا
 :ے لح تل اه یهرگ لیدبق هک تسا نی امف مھم ددم تخلآ
 سکهمهالاودر ادم زال ید ایزرحبتاعقاو یمزیتونپیه یعقاو
 هزیونپبهسپسوم ار آارزوکی اس کیور ادز اهد افتسا ابدن اوتیمن
 , دنک لیدبت یزونپیههسلخهب ارو | یئور اد ؛هسلخ ینعی. دنک

 یاهناسن از ادصرد ۳ ای ۴دودحردور اد ندربر اکب نمرظنباین اش

 " اعقاوهک یترومردومکر ادقمبدنتسین ریذپز ونپیه" الص !هکمل اس

 یل اکش ادنکی اهن آمزیتونپیه ن ایرجهب کمکودش ابهدش باسح
 رد دنوش یمنهزیتونپیه" الص آهک یدصرد ۴ اي ۳ ینعیدر ادن



 هدازیلاوایوگتفگ ۱۸٩

  زیتونپیههب ناوتیممگرادقمبور اد ندربر اکب ابم وزل تروص
 مسشسپ اب هتبلاو تسا لاکشا نودب نی اودرک کمک اهن آ ندش

 ر وچ يلک تل احرد یلودریگ تروص یکشزپن اور صصختم رظن تحت
 دی ابدنتسهرو آد ایتع "ارشکاودنر اد یبن اج ضر اوع اهوراد

 .ددرگ یر اددوخ اهن 1 ندربر اکبزا ن اکمال ادح
 نس ارد . دینکیمر اک یفدههچ اب یشب امنمزیتونپیهم اگنه امش -لاوئس

 ؟دسیسر یم دوخ فده هبدح هچ ات ت اشي امن

 فلاخم یشی امنمزیتونپیه اب نم هکمیوگب ارنیا یتسی اب ادتبا - ب اوج
 . دش اب بصعتز ارودبوهن اه اگآ یتسی اب یتفل اخمره یلومتس
 یارب یشاهررف یرسکی یشی امنمزیتونپیهدینکب تقد امش
 مدوخ یلومتسه ن آفل اخم هکنیا اب نم یلو, در ادمزیتونپیه
 مزیتونپیهاب لصارد رگ !منکیم راک یشی امنمزبتونپیه عیسو یلیخ
 چیه" الئفاریز. متسه قفاوم نآآاب"العف يلومفل اخم یشی امن
 هکنیاهبمدرم ندرکدقتعم وملع نیا ندن اس انش یارب یه ار

 هر ادندوجو یشی امنمزینونپیهز اریغدر اد تیعق اوم زیتونپیه
 هک دوش یمهدزمزیتونپیهد روم رد ی اهل اقم تالجم رد يه اگهک

 هن افس اتم هکمه نویزیولتووید ارودر ادن یملع شزر مهد ایز
 مزیتونپیه هکنی | اب سپ. دنرادن تیل اعف دروم نی ارد" الصا

 یلیخملع نیا ندناسانش یارب"العف یلو تسین بوخ یشی امن
 یلیخهک مزیتونپیه ند اد شی امنز | نم فدهو تس ادیفم و زال
 هبمدرم ندرکدقتعم وملع نیا ندن اس انش طقفمهديم شی امنمه

 یسک ناجی ابرذ آوزیربترد لاحات نوچ تس |مزیتونپیه تیعق او
 هک تسنیا تقیقحو تساهدوبن یدجروطب نآ ندناسانش یارب

 هبارم درمو مسريمدوخروظنم و فدههب ت اش امن نی اردمه" الم اک

 رگ ايلو. مهديم حرشارن آدی اوفو یملع شزر اومنکیمدقتعم ن آ
 تالجمز املع نی اودی اهبدوجوبمزیتونپیهدروم رد یملعزک ارم
 رگیددریگر ارقهدافتسادرومو یفرعم اهه اگشن ادو اههم انزورو

 مزیتونپیه یتحو تش اد میه اوخن یشب امنمزیتونپیههب یج ایتح | ام
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 نویزیولتووید ارهک نياز ادعب یتسی اب نمهدیقعهب یشی امن

 . دوشب عونمم« دندرک یفرعم ارن آتالجم و اهه اگشن ادو

 ؟ دش اب هتش اددی اب یت ایصوصخهچروزیتونپیه کی امشرظنز | -لاوئس
 هتل ا, دشاب ییوخ تافص یاراددب اب نم رظنب روزیتونپیه تب باوج

 یب وغ ی اهروزیتونپیه" الثم. روزیتونپیه اتمیر ادروزیتونپیه
 مزیتونپیه هب مادق اهداسو صخشم لومرفدنچز !هدافتسا اب طقفهک
 دننک هزیتونپیهدنن اوتیمنزین ارد ارف از | ید ایزدصردو دننکیم
 دنشکیمتمح ز نوچهتبل ادنتسین یعق او روزیتونپیه نم رظنزا

 دشمشزر | نم رظنز ادننکیمم درم هب ید ایز ی اهکمکو اهن امردو

 یعقاوروزیتین اهمیوگب رتهبوروزیتونپیه رگ | اهن آ یلودنتس
 نمرظنب یعق |ومزیتونپیه نوچدنوشیم رت قفوم یلیخدنش اب

 روزیتونپیهکیو تس اه د اس لوم رفدنچز ارتهدیچیپو رتال اب یلیخ
 دصرد ۹۵ زا شیب ندرکهزینونپیه هب رد اق یعق اوروزیتین امو
 دارف از ادصرد ٩۵ مین اوتب ام"امتحدب اب هکمدقتعم نم تسهداآرف |

 نس رظنب. دیدش نم روظنم هجوتم امش سپ. مینک هزیت ونپیه ار
 تافص نیایاراد یتسیاب یعقاو روزیتین ام وروزیتونپیه کی
 ؛هسمه ردوهشیمهدش اب فیفع یدرفدی ابو | : دش اب ت ایصوصخو
 نسیتم ومار آوروبص« دش ابهتشاد تم دخ فده و تین نسخ شی اهر اک

 دنکبر اتفر ف اصن او یکینهبمدرم ابدش ابورشوخو بدم« دش اب
 کسکو تمدخ شفده« دش ابهتشادندروم یبم اقتناو تین *وسدصق

 زوسلددب ابو ا. یبلط ترهشو ېب امندوخهن؛ دشاب ن ارگید هب
 رد . دش ابن تسرپ لوپ « دش اب اطعو ششخب له ادش اب ن ابرهمو
 لی اضفهب« دنکنهبکت ید ام عفنهبمدرم هب شی اهکمکو اھت امرد

 و تاوهشز ۱« دش ابدنبی اپ الم اکدی اب یقالخا ن ادجوو یقالخا
 رز اجد اهن آهبودش ابرودب یقالخا ط اطحن او یقالخ اد اسفو اهیتسپ

 دنک یئ امنهارو یبوخ نارگید هب تسأ نکممهک اجنآ ات. دوشن

 «دوخ یاهتبحص بظ اوم« دشاب عاجشودرمن اوج« دزیهرپب اهیدبز او

 حورو مسسج؛ دش ابدوخ یاهیندیشونودوخ یاذغ, دوخ ی اهر اتفر



 یل اع یفنبد امتع درو آرد طلست تحتوهدرک لرتنک اردوخ
 اهتکشز ا١ دنفارددناوتب گرزب عناومو تالکشم اب« دش اب هتش اد

 مسینمترد« ددرگنهد روخرسو دوشن تخاران تالکشم و ت امیالم انو

 یناسنا لوصا هب دنبی اپ« دش اب اجرب یابهوک لثمو عطاف یلیخدوخ
 زاودشوپبرقومو نینم یسابل. دشاب یع امتجا تاداعو موسرو

 رادیب اردوخ ینورد ی اهورین. دزیهرپب فلج ی اهسابل ندیشوپ
 « دف ان نامشچ یار اد. دش اب هتفرگ تمدخرد ار اهن آودش ابهدرک

 .دش ابهدام آوملاس یمسجو کاپ یحور« ریذپ ان لزلزت یاهدارا

 و تالالدتساودش اب هتش اددیاباسآهزجعمو ناورو نشور یمالک
 ردارپ کی لشم ار همه هه اب تحت یوم اهب ابرو تاب الت
 دنکيم هعجارم وا هب هک ار ضیرمودن ادبدوخرگید ن اسک ایوره اوخو

 یدوبهبهب لماک یعسو دریذپب شاهد اون اخزیزع ءاضع از | یکی لثم

 و هسلصوحمکو جنردوز,در ابب تیقفوم ودیم | شمالکز ا. دنکبو ا

 یژوطگیاس اراپومزیتونپبه ی اهیروئتوملع هب. دش ابن ین ابصع
 « ینام ردناورلوصاو یسانشناورملع رددش ابهتش اد طلستو عالطا

 یسرجن مولعو یژولویزیفز | تسامزالهک یدودح اندش ابرحبتم
 رد ینعیدشابهاگآ ضارما یسانشن اورهب,؛ دشابهتشاد یه اگآ

 یمن اک ت ااف اک انور انور وکی اوز وو وت ی ارم اهر
 یکیناگراو یمسج ضارما قرف. دسانشبارنآ عاوناودشابهتش اد

 یسانشهعماجو یعامتج امولع هب تبسن. دن ادبروکذم ض ارم ا اب ار
 ی اهرشقابدن اوتب اتدش ابهتشاد یه اگآموزلدح ات یس انشمدرمو

 حالصا و نامردهب قفومودنکر اتفر نسح اوحنهبم درم فلتخم

 شن انخس اتدنکب لمع شدوخدبوگیم هچن آ هب« دوشب اهنآ يناور
 ض ارسم! دقاف شدوخ, دنک یک بطر عنم هدروخ بطر. دش ابرشؤم

 : اریزدشاب یننناورو یبصعو یناور *هدمع

 یوجم یشورخرس یوراد وزا یوردرز دوبار یوهک یبیبط

 رظندسم شدوخردهشیمه ار یناورو یمسج تشادهبودش اب ملاس

 . میتفگ هک ت افص لیبق نیاز اودش اب هتش اد



 ناریاردمزیتونپیهریس ۲

 ؟تسیچدهد یم تسدروزیت ونپیه هب هک یتردقمهوتد روم رد امشرظن  لاوشس

 مزیتونپیه, باتکرد تورشرتکد صوصخب؟ دش اب یرظخدن اوت یم اب آو

 . دراددیک اتمهوت نینچدوجورب, نيون یملع

 تسا هتشون ب اتک ن آرد تورشرتکددر ادندوجو یمهوت نم رظنهب - ب اوج

 تر دقمهوتر اچد اریزدر ادرطخروزینونپیه یاربم زیت ونپیه هک
 ه ابتشارگا تساهابتشا الماک تورشهتفگ نیا نم رظنبدوش یم

 تردقمهوت ینعیدوشب تردقمه وتر اچد تورشرتکددوخدی ابدش ابن

 تس ایعق او تردقدر اددوجو هچن [هکلبدر ادندوجوم زین ونپیه رد

 اس ایآ هک دناد یم یروزیتونپیه ره هکتسمه تقیقح نیاو
 اسب ایدنک یمهزیتونپیه ارد ارفا ینورد تردق کیز هد افتسا

 یاعدا يسکرگااجنیا سپ. یمزیتونپیه ی اهلومرفز هد افتسا

 هسچوی اهفرح ی اهروزیتونپیههچودر اد ارن "امتحدنک یم تردق

 دن ادیمو دنتسه فقاو دوخر اکبم ادکرهدر اوهز ات ی اهروزیتونپیه
 یاربمزینونپیه تورش رتکد هتفگ فالخرب سپ. هن ایدنر اد تردق هک

 هتش اد یرطخ ن اشیا یاربدی اشهتبل ادر ادن یرطخرو زین ونپیه

 ن اوتیم سکالیر ابهکدن !هدشمهوت نیااراجد ناشیااریز تسا

 ار دصردهدز | شیبهکیل احرد. درکهزیتونپیه ارد ارف !دصر در دص

 . درکه زیتونپیه سکالیر اب ناوت یمن
 روصتدب ابهنوگچ ارنآدوجو امشرظن هبو دین ادیم هج ار انارب تیه ام -لاوئس

 .میئامنيمشروصت هکدر اددوجو یتفو ان ارپ تفگ ناوت یم ایآدومن

 هیدن از | جراخودهد یمدوجو ن اهب امروصت اي آرگید تر ابعهب

 طاست تهجرد یاهلیسو ناونعب نآزا طقفامو ؟در ادندوجو ام
 ؟ مینک یمهدافتسا ناممسجربدوخ *هشیدناورکف

 یسلیخ , گوی ؛هفسلف, باتکرد ن آتیه اموانارپدرومرد نم - باوج

 مینک ینالوطا رمالک اجنی اهکدر ادن یموزلاذلم اهدرک ثحب حورشم

 مسیشاب علطم ن آتیه امز ادیب ابدوشروصتهنوگچ ن آدوجو هکنی او
 اب دراددوجو انارپهکنیااماوم اهداد حرش باتک ن آرد نمهک

 رد دوخ ی اهب اتکردارنیاوهکدندقتعم یاهدعمیوگبدی اب« هن



 ۱۳ هدازیلو ابوگتفگ

 اس رپ نم ر کت هبر میک نم نفتناار ان ارپ اک سا هست ن ارا
 و دراددوسجودمرددصدننک یم ن آز ااهیدنههک یفیرعت نآاب

 ارنآام اب [هکنیا یلو تسامروصتو ءهشیدناز | لقتسم شدوجو
 سفنت لباقانارپ, دشهابتشار اجددب ابن« هن ایمینک یم سفنت

 دوجوملع اریز تس اهدرکن تب اش ارن آدوجومهملع ل اح اتو تسین
 یافدیدیدر ای تابنازاودنک یم تیانار یدام ی اههدیدپ

 یاهدیدیدب ابدش اب سفنت لباق ان ارپرگا. تسا ف اعم یکیزیف اتم

 ی اههدیدیریاسو نژوردیشا نژورتین. نژیسک ادنن امدشاب یدام
 ی ایهاگتسدردودوش سفنت هک تسین یاهدامانارپ سپ .ید ام

 نژسسیسکا "الثمدنن ام یریث ات ام ندبمسیلوب اتمو ام یسفنت
 سفنت لاحرد ام هک تسا یدامریغ یاهدیدپ ان ارپهکلبدش ابهتشاد

 نیرتلم اکامدوش یم بجوم نیاومیوش یمزکرمتم ن آب" الم اک

 ان ارپهبزگرمت نی مهدی اشومینکب بسک ار نژیسک ا بذج تل اح
 .دشنکرارقرب یوق طابترا انارپ ابرگید قرطزاام حوردوش بجوم
 قیمم زکرمن بجوم هک تس | یلم اه کی ان ارپبریفتت *هلثسم رد سپ
 اذل و. دوش یم ام حورومسج ندشدنمت ردق بجوم سفنت تلاحردو

 ندیرد بذجو سفنت لب اق یرصنع ان ارپ اه یضعبدی اقع فالخرب

 ناونعیانارپ یدامریغفدوجورب ینیم امش ی اههتفگهبهجوت اب - لاوئس

 انارسپ هکمیسر یمنهجیتن نی اهب ای آزکرمت یارب یاهلیسو
 ؟ در اد یروصتاافرص یدوجو

 ی دامریغ یاههدیدپ یلیخاریزمیسر یمنهجیتن نی اهب ام. هن ب اوج

 دتتسینسحوسمل لب اقودنر اد یمیظعر اث آهکنی ا ابهکدر اددوجو

 اسمش .دنر اد لقتسم یدوجوهکلبدنر ادن یروصت یدوجو یلو
 هجوتم اتدینکب تقد ان ارپ تیه ام ت ایصوصخو فیرعتهبدی اب

 . فیوشب تقیقح

 ؟ تسا يشاضزيجهچ لد اش ن ات یندب تانیرمتو اه شمرن  لاوئس

 ۰ اگویات اه, تاکرحو ٭ یش یات » یم زر یاهکینکت و ت اکرح لم اش - ب اوج



 نارباردم زینونپیهریبس ۴

 مزسیتهین امدوجوهب ایآ ؟ تسیچم زیتهین امزا امش فیرعت -لاوئس
 ؟دیرادد اقتع |

 ندبردهک تسا یئورینمزیتهینام .دراددوجوم زیت هین ام, هلب  باوج

 جراخ رتشیب ندب یاضعازا یضعبز اودراددوجود ارف | *همه

 مطاسرتشیبورین نیا اهمشچو تسد ن اتشگنا کونز !" الثمدوش یم
 ی ورین ناسا ندبردهک تساهدش تب انهلئسم نیادوش ېم

 زین یژولویزیفملع ارهلتسم نیا یتعدر اددوجو یسیط انغم
 راون و یزفمراون نتشآدربرددینکب تقد امش تس !هدرک فشک

 یکیرتکلا نایرج" الم اک یکشزپ صوصخم یاههاگتسد *هلیسوب یبلق
 رشارب ایو یکیتنژ تلعهب اب ی اهدعالاح تسا لیخد بلقوزفم

 دشننکزکرمتم ودنهد شی ازفاارورین نیادنوش یمرد اق نیرمت

 , دنراد لیسگدنه اوخبهک اجرههبو
 زین یحور یورین کی یمزیتهینام یورینز اریغ نااسن اهتبلا
 هجوت لب اق تقیقح تس |هدشن هتخ انش نونک اتش ایه اههکدراد

 "الثمدر اد یصوصخب تیدودحم یمزیتهین ام یورینهک تسا نیا
 یورینرگی ددش ابرتم ر اهجز | شیبهژوس ابروزیتهین ام هلص افرکا
 دشاب هتشادرشاهژوسهب تسناوتده اوخن روزیتهین ام یسیط انفم

 ؛همهز اودر ادن یتیدودحم چیهروزیتهین ام یحور یورین یلو
 هلم افز ادیاش يتحورود یلیخ یاههلصافز اودرذگ یم عناوم

 هکتسا یسک یعقاو روزیت هین ام کیدنک یمریث ات تی اهن یب
 زکرمتم اردوخ یحور یورینمهو یسیط انغفم یورینمهدش ابرد اق

 زا یناورریش ًاتورود» ارز أ ن امرد. دنکب لاسر | فده *هطقنبو

 یش یسپوتفو يش یسپهلت لیبقز | فلتخم نیو انع تحتهلم اف
 هکدن اهدشهدید یناسک ن اهجردودنتس خنس نیاز | یت اپهلنو

 الماک مزیت هين ام سپ. دن | هتش اد ریش ات تردقرود یلیخ ؛هلمافزا

 هک مهدبدب ابرکذت یلومینک .یمر اکمزیتهین ام امودر اددوجو
 یعوریورشهبمهو یسیط انغم یو رینهبمه اهروشک *همهردهزورم !

 مهزا!رود نیاارشک اودوش یم قالط اب مزیتهین ام, ؟هملکودره



 ۱۹۵ هدازیلوابوگتفگ

 . دننک يمناوس

 دیر اد ناتدوسخ ندوبروزیتونپیهزا هک یاهرط اخ نیرت نیریش - لاوئس

 - لاوثس

 ؟ تسیج
 ق وف :هدیدپ کیم زیتونپیه نوچ. تسادایز یلیخ تارط اخ
 ن درسک هراشا سپ. تس اه رط اخ شزیچهمه تسازیگنا تفگشو یعیبط
 هژیوب یشیامنمزیتونپیهرد. دش ابن ب اذجدب اش رطاخکیهب

 رساترس یشیامنم زیتونپیه تقبقحردو. تساد ایز یلیخ ت ارط اخ

 ار دوخ نیریش ت ارط اخدش ابهلصوح رگ اه دنی آر ددی اش تس اه رط اخ
 .منک پاچ یباتکرد

 ردهک یمزیتونپیه اب ن اریاردمزیتونپیه یم اگمه امشرظنب
 ؟ تساهدویدحهچ ات تسا حرطم اکیرم او اپور ! حطس

 اب یم اگمههنوگچیه ن ارب ام زیتونپیهدربر اکو شرتسگرظنز |
 نونف و کینکترظنزا یلودر ادن اکیرم او اپور |مزیتونپیه

 تسشگناومک یلیخهک ن اري! ی اهتسیتونپیه« یمزیتونپیه
 هکیروطن امه. دنرتدنمتردق یبرغ ی اهروزیتونپیفز ادنر امش

 تان ایرجز ا امهک یت اعالطا اب, برغ ردم زیتونپیه ش رتسگمتفگ
 رسشکا رد مزیتونپیه" الشم تس اهد اعلا قوفءمیر اد یجر اخ
 نسنچمهو یلقتسم سرد تروصهب اکیرم او اپور | ی اهه اگشن اد

 رستشیبیلیخ تالجم و اههم انزور. دوش یم سیردت صخشم یاههرود

 هکدنر اددوجو ید ایز سوصخم تالجم. دننک یم ثحب ن آدرومرد

 ملاعهب طوبرم عیاقوومزتونپیهدربر اکود اعب ادرومرد"افرص

 هژیوبووید اررد, دنوش یمرشتنم و دنسیون یم بلطمم زیت ونپیه

 د وش یمهد اد شی امنو ثحبد ایزمزیتونپیه اهنآ نویزیولت
 یرهشردهکمدناوخه دشهمجرت یاهب اتکزا یکیرد لاثم ناونعب

 « در اد تیعمجرفنر ازه تسیبهک اکیرم آرد « سالاد, لثم کچوک

 «ناسانشناو ر«ناکشزب برغ رد.دراد دوجو یم زیتونپیه بطم تسیود

 یاه ه دافتسا دوخ تشررد مزیتونپیه زا ناکشزپن ادندو ن اکشزپناورو

 نیرت جسیارزا یکیمزیتونپیه اب ن امردو, دننک یم ید ایز



 ناریاردمزیتونپیهریس ۶

 الماکارمزیتونپبه برغ یکشزپم اظن ی اهن امز اسو تس اهن امرد
 و دناهدرکمالع | یکشزپ ی اهن امردوزجودن |هنخ انش تیمسرهب
 یمزیتونپبه ل اعفوزکرمتمد ایز ت اسسوم و اهن امز اسو اه نمجنا
 چیه ن اري اردهکیل احرد...مهلاثم اودنر اددوجوو‹ هدش لیکشت

 لوفشم یمکهد املا قوفدادعت طقفودر ادندوجو اهني از ام ادک

 رد مه یت ان اکم ! جيههکدنتسهنیمز نیارد تیل اعفو قیقحت
 . دنر ادنر ایتخا

 یعون هچزا امشرظنز ۱هدنوشمزیتونپیه و روزیتونپیه نیب *هطب ار -لاوئس

 دیامنیم يزاب ار قلدمرمآ کی شقن روزیتونپیه اب لم اع ای آ ؟ تسا
 ؟دنک یم لیمحتهژوسهبار یزیچو

 یراکمهم زیتونپیه. مزیت هینامکیومیر ادم زیتونپیه کیهتبلا - ب اوج
 اب مزیتونپیهرد ینعس, تساهزژوسوروزیتونپیه نیب. لب اقتم

 یراکمهآبیرقتلم اعوهژوس. یمزیتونپیه ی اهلوم رفز اهدافتسا
 میوگب ارتیاهتبل |. دب ای تسدزونپیه تل اعهبهژوس اتدننک یم

 دن اوت یم یمزیتونپیه رث ازینمزیتونپیهرد عقاوم یفعبهک
 رد یلودریگ تروصهژوس یر اکمه نودب اههژوسز | یضعب یوررد
 رتمکهژوس یر اکمههب ج ایتح |مزیتونپیههب تبسنم زیت هیون ام
 تلاحر د. دراد يتو افتم ت ایفيکمه یر اکمه *هلئسم هتبلا. تسا

 م زیتونپیهردهژوسهبهد ار لیمحت ندرک حرطم نمرظنهب یلک
 لیمحت تحتو تیبولفمدروم رد ردقچره تسین ب وغمزیت هين امو

 وروزینونپیه فده. تسارضمو طلغ یشحب. دوش ثحب هژوس ندوب
 هب یج بتح اهکمه یسک. تساهژوسهب ندرک کمک روزهتهین ام

 رتهب سپدنکهعج ارم اهن آهبدر ادن یموزلدش ابهتش ادنزونپیه
 . طلست اتمینک تبحم یر اکمهز | تسا

 دوخ و ؟ تساهژوسهجوتم یرطخ یمزیتونپیههسلخ تل احرد اب آ -لاوثس
 ۱ ؟ دبی اه دشهج اوم یرطخ ابر اکم اگنههب ل احهب ات امش

 ی رطخهکلب هندوشد اجیا میحم تروصبرگ | یمزیتونپیه *هسظ - ب اوج

 نیا مهمرکذت یلو. دش اب یمز اسمل اسورگن امردهکلب؛ در ادن



 ی ل ل -_

 هزسیتونپیهدر او انروزیتونپیه کی ظسوتدرفرگ "الو اهک تسا

 م زال زکرمت ابروزیتونپیم رگا اي, تس اد ایزرطخ ل امتح |« دوش
 هک یسک "ایناش. دشده اوخهجاوم رطخ اب هژوس« دنکنر اک قیقدو

 < دنک یمهزیتونپیه رتشیب اردوخودنک یمر اکمزینونپیه دوخ

 نیفلتز رطوز ونپیه تاجردز | یتامدقمو یحطس یه اگآ لق االرکا
 -دوخ و یز اسدوخ یگنوگچو, زونپیه ل احرددوخب روصتو سفنهب
 منکیم هیموت نم سپ. دشده اوخ هج اوم رطخ ابدش ابهتش ادن ین امرد
 هب مادسقامزیتونپیهدوخ ابهطب ارردم زال یه اگآ نودب" الوا

 کمک یرهبتم روزیتونپیهز | ایر اکنی ار بیدننکنم زیتونپیه دوخ
 م زيت ونپیهدوخ ابهطباررد یلم اکو عم اج یاهب اتکایودنریگب
 روزیتونپیه یاع داهک يسکرهرایتخ ارد ارد وخ نینچمهو دننک هعبل اطم
 *هسلیسوب ندشه زپتونپیههکیل احرد, دنهدنر ارقدنک یم ندوب
 . تش ادده اوخن صاخشآ یارب یرطخ چیهرحبتم یروزیتونپیه

 * هدیدپ کیم زینونپبه؛م اوم نیبهژیوبهعم اجردهکدین اد یم -لاوئس

 « درادرارق لییبق نآزا یلی اسم فیدرردوهدش ب اسح یئود اج
 ؟دوش یم یشاناجکزادید نیا امشرظنزا

 هساقيرگو هاجابم اوع نیبردهک تسینم زیتونپیه اهنت نمرظنب - باوج
 ماوع نسر د ناشر اکو تفرشیپ لی او ار دم ولع *همه هکلب ددرگ یم

 یاهزور نیلو ارد" الثم. دناهدم آ یم باسحب یرگود اج یعون
 لقع اب ارنآرثادنتسناوت یمننوچ ید اعمدرم یکشزپ تفرشیپ
 ایودنتسناد یم یرگود اج ارن آاذلدننکهیجوت ن اشدوخ کردو

 ت ابیکرت ندم آدوجوبو کیزیفملع طستهتیسیرتکلاد اجب ا
 ٥ اوع *هدوت, زینار یمیشملع ز اهداغتسااب یئ ابمیش فلتخم

 ر ادسگنز تع اسر اب نیلوا یتقو"الثم, دنتسن اد یم یرگود اج
 دش د اتسرف هسن ارفر ابردهب دوبهدش هتخاس نیملسم هلیسوب هک

 و تع اس ی اههبرقع تکرحز ادندوب هسنارفه اگ آرشقهک رابرد لها

 لخ اد یرپو نجهکدنتفگ یمودندیسرت یم یلیخ نآ ندز گنز
 ویدار یادصرشب یتقو اب. دنز ادنآ یمر اکبارن آودن اهتفر تع اس
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 نتفرهار ل احرد ارر اطق ایدید نویزیولترد ارریوصت ایدینش ار

 ر اسکن اهکدرک لالدتسا نینچدرکهده اشم ینهآ لیر یورزا

 هزورم | اهزیچ نی اهکیل احرد تسا اهرگود اجر اکو تسین نکمم
 یه اگ" ینفو یملعدرومردم درمرگا سپ. تس اهدش یداع یلیخ

 نیا.دنم ان یمهریغو یرگود اجارنآ ادتب ادنش ابهتش ادن ارم زال

 زا صاخهقبط لامهن تسارشب عون یمومع تلمخ نم رظنبمه
 قش اعو بل اطهشیمه شتقلخز رط تلع هبرشم عون ینمی, مدرم

 زاو تسا باسح لب اقریغودودحم انومیظع ی اهتردقو لامک
 هر وطسادهاوخ يمهشیمه اذلدر اد ترفن ن اصقنو تیدودحم

 تیاهنیبو یئوج لامک سح ات« دش ارتب تب.« درورپب ن امرهق؛ دز اسب
 , اههناسفا : اههروطساهبه اگن. دیامن ؛اضرااردوخ یهاوخ

 یاد انیاه دننک تب اث فلتخم ی اهگنهرفرددوجوم یاهناتساد

 , تسا نم

 منیرببالابارمدرم کردو يه اگآ حطسدب اب اممزیتونپیهدرومرد

 یرگود اج لداعم ارن اخمین اس انشب اهن آهبرتشیب ارملع نیا

 . تسین شیب یدازون ن اری ار دم زیتونپیه"العف اریزدنریگن

 و یرگوداجدننام یدایز یماسا ناوت یمدازون نیاهب سپ

 ارن آمدرم تقون آر گیددرکدشرهک یتقو یلو تش اذگ یرگنوسفا
 ملع کیهکلب, تسین یرگود اجهکدنن اد یمودنس انش یم یبوخب
 , دشاب یم شزرااب

 دوجوزونپیه تلاحردهژوسز اهد افتس | وس ل امتح | امشرظنهب -لاوثس

 ؟هراد

 .تسین حیحمدنر !دزونپیه تل احز |مدرمهک یریبعتهن افس اتم - باوج
 ار دوخ *هداراهژوسهک تسا یتل احزونپیهدننک یمرکفمدرم

 هب و طیحم هب تبسن یه اگ آهنوگچیهودهد یم تسدز ادصرددص

 هتفرگرارق قیمع یشوهیبدنن ام یتل احردو هتش ادن اهتیعق او

 یم زیتونپیه بتکردو تسا یرگیدزیچ تقیقحهکیل احرد, تسا
 فلتخم تاجردو تلاحزیب نم هتبلا تس اه دش صخشم هلگسم نیا



 ۱۹۹ هدازیلو ابوگتفگ

 حرسش .مزیتونپیهدوخر ارسا «م انبم دوخ ب اتکرد ارزونپیه
 نم *هدسیقعب. تسین قیمعودیدش یشوهیبزونپیه سپ. م اهداد

 * هلحرم هبم زیتونپیه قیرطز ارشبد ارف از ادصرد یسدودح طقف

 رحبتم روزبتونپیه کیدنور یمورف یژر اتلولوبم انموس
 دسهدب رییغت قیاقحو تایعق اوهب تبسن ار اهن آدیددن اون یم

 یزونپیه نویس انیسول اهتل احر اچد ار نان دن اوت یم ینعی
 هاتیسول اهداجیا اب ن اوت یم ای آهک تسا نیا ام ثحبال اح. دنک

 یدیاقغال وا؟ هن اید ادربیفت ار هژوسر ادهشیردی اقع« مهوتو نویس

 تلاحر درییغت لب اق نمرظنبدر ادهژوس یارب ید ایز تیمه اهک

 هکار یدرف ناوتیمن"الثم ینعی, تسین یژر اتلو لوب انموس
 ار لمع نیا و تساهدرکن تن ایخ یسکهب شرمع رد تقوچیه
 اهنی |. درک تن ایخهب ر اد اوز ونپیه ابدن اديم تشز هداعلا قوف

 یاههژوس# ۳۰ نیادرومرد ام نیارب انب. دنتسهر ادهشیردی اقع

 دیاقع ردمین اون يمندنوش یمهزینونپیه قیمع یليخهک ساسح
 زارشبدارفا ءهیقب 1۷۰ هکیلاحرد, میش امنذوفن ناشرادهشیر

 یزوسنپیه نویس انیسول اهومهوتر اچد الم امزینونپیه قیرط
 ودنور یمن یژراتلو لوبم اتموس لحارمهب ینعی. دنوش یمن

 یلایخ ی اهزیچو ت ایعق او صیخشت برد اقزونپیه ل احر د هشیمه
 ردناوت یمنم زین ونپیه اب تقوچیه, دنتسه ه اگ طبحم هبوهدوب

 2۳هزاهدافتسا ؟وس ن اکم ارسرب یلصا ثحب. درکذوفن اهن آدی اقع
 هدیقعو لمع کیم اجنآ *هنیمزرگ امه ۳۰ نیارد تساروکذم
 . تسه لمع نآآهبهژوس ندرکراداو ن اکم ا« دشابهتشاددوجو

 دشاب هتشادندوجوو اهاگ آدوخ انریمضردرگ اهنیمز نیا یلو

 ناونع هب.دنکبدناوت یمن یاهدافتسا وس چیهروزیتونپیه
 ی ارب یوسن ارف تسیتونپیه وکر اشرتکد نادرگ اشزا یکی ل اثم

 ه زیتونپبه هک یمناخ کی هبزونپیهز هد افتسا وس ناکما شیامزآ
 یسنهذ ءهنیمز نوچمن اخ نآ یلودوش تخلد ادروتسد« دوبه دش

 مناخ نآرگا. دش جر اخزونپیهز | تس اهتش ادن ار قالخ | فالخ لمع
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 | رج اآر تسیتونپیهروتسد« تش اد یقالخ اد اسف «هنیمز"اتاذ

 تسسپ تانیقلترش ارب ایزونپیه تل احر د هک یئ اسک. درک یم
 ی ر ادیب تلاحرددنهد يمم اجنا یقالخ اریغ لمع یکیتونپیه
 و تدشتبلا. دنهد یمم اجناار لمع نآبسانم تصرفردمه

 کیماجن اهبدرف کی ندرکراداو" الثم. تس! حرطمزین لمع فعض

 د ایز تاصحزز ادعبو لوب انموس تل احردء تیمه | یب یدزد
 ند رسکر اداو یلودوبده اوخ نکمم عقاوم یضعیروزیتونپیه
 " تاذواهک یترومرد تیمه | ابو گرزب یدزد کیهب صخش ن امه
 "الم او. دوبده اوخن نکممزیند ایز شالت اب یتحب دش ابن قر اس

 ی اهژوس.تسا یموهفم یبزیچمزیتونپیهز !هد افتس | وس *هلثسم
 وار استخ ارد ار شدوخ تقوچیهدر ادند امتع | تسیتونپیه هب هک
 . در ادندوجو هد افتسا *وس ن اکم |" المع سپ تشاذگده اوخن

 امش یارب یبیجع *هدیدپو عوضوممزیتونپیه *هدودحم رد ای آ - لاوئس
 ؟ در اددوجو

 "الثم.در اددوخب صوصخم تح اسوهنیمز کی ینفومملع ره نمرظنب - ب اوج
 مزیتونپیهتحاساب یژولویزیف تح اسو تس ایس تح اس ابرنه تح اس
 کی یناسآهبهک تسه تس ایس یایندرد یئ اهزیچ. دنک يم قرف

 ردزسین یئ اهزیچو. تسین ن آ کردهبرد اق نیشن هشوگدنم رنه

 ین اسآهب شوجو بنجرپر ادمتس ایس کیهکدر اددوجو لیم ارنه
 یضنعی, فلتخمم ولع رد تس اهنوگنیمه. تسین ن آ کردهبرد اق

 دراددوج وم زیتونپیه تح اسر د يئ اهزیچهک تسا نیا نم روظنم
 نآ یملعهیجوتو کردهبرد اق یبرجتمولعو یژولویزیفملع هک

 هدافتس اابنآ ی اههدیدپومزیتونپیهملع هب ام رگا ینعی. تسین
 و یداسم هاگدید کنیع ایو یژولویزیف. یبرجتملع کنیعز |
 رارسقهجوتدروم ار اتر اهچ, اتودود ب اسحهک یضایرملع کنیع

 هد املا قوفارمزیتونپیه ی اههدیدپ *همهمینکو اگندهد یم
 . دید میهاوخ لوبق لب اقریغو یندرگنرو ابو بیرغو بیجع
 یژوسلوسزیفو یبرجتم ولع ه اگدید ابو ام ید امه اگدید" الثم



 -لاوئس

 بت ب اوج

 ۳۰1 هدازیلوابوگتفگ

 هاگنهین اشدنچ رگیددرف کیهب یدرفهکدنک لوبقدناوت یمن

 « دوشهدیرب شندب رگ اودوش جلف اب سح یب شندبدرف ن آودنک
 هتسمشچ اب ای. دی این نوریب نوخمخز یاجزاودنکندرد ساسحا
 نادنمشن ادو ید اهدارفارظنزا سپ. درذگب مناومز اودوربه ار

 لباق و دشتسه بیرفو بیجع یلیخ لب اسم نیا ؟همه؛یبرجت

 رتگر زب یلیخیاهه دیدپو اههدیدپ نیمه هکیل احر د, دنتسین هیجوت
 یناسآهبوژل اکی اسار اپو مزینونپیهو یحورمولع تح اسردزونپیه

 مزینونپیه یاههدیدپ ینعیدنتص ریسفت و هیجوت لب اق يبوخهبو
 بیرغو بیجع" الص اودنر اد یلوبق لب اقهیجوتمولع نیاورملقرد
 رظنر اهظا سپ, دنتسه یاهداس ی اههدیدپو لب اسم هکلبدنتسین

 کنیع ابو اگدیدهچز ادرفهک تسا نیاهبهتسب اودرومنی ارد

 همبهک نم, دنکه اگنمزیتونپیه ی اههدیدپهب بولس اوملعم ادک
 ار اپو یحورمولع کنیعز !هدافتسا ابم زیتونپیه ی اههدیدپ
 ,منیبیمنیهیجوت لب اقریغو بیجعزیچء منک یمه اگن یژولوکیاس
 هناریسفت لباقوهداس يليخم زیتونپیه ی اههدیدپ ؟همه ینعی

 یتسی ابمنکب یف اکشومو یو اکجنکدرومنی اردمه اوخبرگا یلو
 هب تبسن اهن آریش ًاتورکف ل اسر اومزیتهین ام.*هلثسم هکمیوگب
 هکلبهنم زيت هين ام اریز تسارت بیجع یر ادقمرگید ی اههدیدپ
 ن ابزهکزین تاناویحردهکلب, دنک یمریث ات یناسنادارف ارد

 تادامجرد یتعودنک یم ریش ًاتهنوگن امهدنتسین یل احار یرشب
 . تسارشومزینم اسج او
 ؟دیر اد ناتدوخر اکرد یاهنامرحمو ص اخ ی اهکینکت

 عونبهتسب نی اال اح. رنهمهو تس !ملعمهمزیتونپیه نمرظنب
 دروخربمزبتونپیه اب هنوگچهک تسا روزیتونپیه ر اکزرطو تیل اعن
 هک تسا نیامزیتونپیه ابدروخرب شور نیرتهب نم رظنب. دنک
 ملع کی الم اک ارمزیتونپیه هکیل احرد یتسب اب روزبتونپیه کی
 . دشکه اگن ن آهبرنه کیدیدز ازینهنوگن امه. دریگ یمرظنرد

 د ارسقا "همههکتسا یزیچمزیتونپیه يملع نونفو اهکینکت
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 یرته نونفودنهدم اجن ا« دنریگبد ای یتحارب ارث آدتن اوت یم

 ن اگدنر وآدوجوبونابح اصار نونف ن آهک تسا ن آزینمزیتونپیه
 دسیلقت لباقد ایزودنهدم اجنادنناوت یم یبوخب نونف نآ

 یبرغ یاهروزیتونپیه رثک ا فعض. تسینرگیدد ارف | *هلیسوب
 دقافو دنرب یسر اکب ارمزیتونپیه یملع نونف طقفهک تسا نیا

 یق رش یاهروزینونپیه یرترب هکیل احرددنتسه ن ۲ یرنه نونف
 د ایز یملع نونفز !هکنی ادوجو ابهک تسا نییارد یناریاو
 نونفزاهدافتساهبرد اقم زالو ساسح ی اهاجرددننک یمهدافتسا

 مزیت ونپیه یملع نونفهکنی | ابم دوخ نم. دنتسهزین نآ یرنه
 زین مزنیتونپیه یرنه نونفز امزالدراومردمرب یمراکیار

 هب رصحنمهکمر اد یک اهکینکت تهج نی اهب. منک یمهدافتسا

 اسان از ادوخوم اهدرو ادوجوب ار اهن آم دوخودش اب یممدوخ

 مدوخزینار اهن توق طاقنو, منک یم هد افتس ! ریگمشچ تیقفوم
 درفب رصحنم ورشوم کینکت کیر ابدصرفن کیرگ "اصخش, من اد یم

 قفوم. دنکدیلقت هک دنک يعسودنیببمزینونپیه لاحردارهدنب

 نآ زا هدنب فصن *هزادناهب يتح تسن آوتده | وخنو دشده اوخن

 ه دنب لثم یقرش ی اهروزینونپیه رثک او دنکهد افتسا کینکت
 .دنراددرفب رصحنم ی اهکینکت

 ؟دسراد تیل اعف یرگید ی اههنیمز هچردم زینونپیهز اریغ - لاوئس

 یتس ابهکمتسیندقتعم یلومتسهروزیتونپیه کیهکنب ! اب نم

 هکمراد ار یدرف تیصوصخ نیا نم. دش اب یدعب کیم دآ یگدنزرد
 وایاوز زا اتقبقح «هلئس و نآ یاهتیعقاوو یگدنزمر اد تسود

 ةبوازردق ره ام. مهدبر ارق یسرریدروم ومنک اگن فلتخمد اعبا
 ردقنامه دش ابددعتم وعونتم اههدیدپو ت ايعق اودرومرد ن امدید

 ارم دوخ نم نیارب انب. دوبده ا وخرتکیدزن تقیقحهب ام تو افق

 ردو م !هدرکنروصحمودودحم؛ هدودحم کیوملع کیوهیو از کیرد
 هفسلف اههنیم زز | یکی. منک یم قیقحتوراک فلتخم ی اههنیمز

 قسیقحت نیاومر ادهعل اطمو قیقحت هفسلف هنیم زرد نم. تسا



 ۲۰۳ هدازیلوابوگتفک
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 یمزیتونپیه ت ایلمعز | یاهنومن



 ۲۰۵ هدازیلو ابوگتفگ

 ههفسلف «قرش ههفسلف« نانویهفسلف یاههزوحردودر ادهم ادا

 ودیدج ی اههفسلف اتمیدق ی اهن امزز | برغ ی اههفسلفو یمالس |
 ومنک یم اهنآ نیب یئ اههسی اقم و,نیچو يدنه یفسلف ت ایرظن
 هنیمز نیمود, منک یمهعسل اطم ن اشفالتخ او رظن کارتش ادرومرد
 متسه هعیش بهذم یار ادو ن املسم نوچ نم تس! یمالس !مولع
 یاههتشررد کنی اومتش ادهقالع یمالسا ت امل اطمهب یکدوکزا

 م السا خیر ات« هفسلف,ن افرع ومالک لیبقز | یمالس ام ولع فلتخم

 نم. تسا یرع اشورعش *هنیمز« موس *هنیمز. منک يمر اکوهعل اطم

 هب. متک یمر اکمهزونهوم اهدرکر اکر ادقم کیرعش *هنیمزرد

 «هدیصق « لزغ لم اشرعشرگیدرتفدو ون رعشرتفد کیو ر اد هقالع

 تیلاعفزین اگوب *هنیمزرد. مرادهریغو یونثمو یتیبود«یع ابر
 مانیزین یب اتکومهد یم شزوم آاگوب یبرم ناونعب" العفومر اد
 منکیمراکاگوب فلتخم ی اههتشرود اعب ارد, م !هتشون گوی *هفسلف
 یسانشهعماجو ىع امتج امولع ردهعل اطم نم تیل اهقمجنپ *هنیم ز

 پ اچهکم ر اددرومتی اردزین یفیل ًاتومهد یمهم اد ازونهو تسا
 متیلاعف مشش «هنیمز م هداس نابزب گنهرف»م انهبه دشن

 یشیل اب یسانشناور یوجشن اد" العفو تسا کیسالک یسانشناور
 یعامتجا یس انشن اورهژیوب؛ کیسالک یس انشن ا ورد روم ردومتسه
 رد یدیدج تایرظنو اههتف ایاریخ اومنک یمهعل اطمو قیقحت

 بس انم تصرف رد اتمنک یمر اک نآ یورهکم اهتشادهنیمز نیا

 . مسیونب یباتک نآ*هر ابرد
 نشآیتیدمو یمزر ی اهرنههنیمز ردهدنب تیل اعفرگید *هنیمز
 یمزررنه کیهک یشيات کبس یراذگهی اپ ابهدنب, دش اب یم

 ىش یانگ شزوم آ لوغشم ۶۰ ې اسز ا١ن اړي ارد تسا یرکف .
 قیقحت» دوب ر ؤاجقم هک اجن آ اتزین یمزررگید ي اهگگبسردومتسه
 رظن ریز رگید ی اهرهشوزیربترد یش ی ات ی اهسالک نالام اهدرک

 تر اظنابوم راد یگدنی امن اهناتسا یضعبردودوش یمهر ادا نم

 ن اونعب. دنک یم ادیب شرتسگ کبس نیاودوش یم نیرمتهدنب
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 ینیاندرومرد بانک ناریاردراب نیلوا یارب یناریا کی

 نآ ردزین اررگید یمزر ی اهکبسهکلب.یش ی ات اهنتهنوهتشون

 دسیک ان نآهبو تب اثار یش یات یرتریومد ادر ارق ثحبدروم

 نامهرد تسا یم زررنه کی هکنب از اریغب یش یات نوچ. ماهتشاد

 دیفم هد اعلا قوفو بل اج یکبس. دش اب یمزین یرکفرنه ل اح
 . م |هدرکراکد ایززین نذو نشیتیدمدروم ردهطب ار نیاردو تسا
 و قیقحت لوفشممزیتونپیهر انکردزین یحورمولع ؟هنیمزردو

 زا متسهزین یژولوکی اس ار اپرگید ی اههتشردروم رد تیل اعف
 « یش یسپوتف ,سیسهنیکهلت یش اب هلت «مزیتهین ام لیبق
 . مهسل اثم او سن ایورلک ‹ یش یسپ هلت

 فیل ات اب ار «یچ, یورین یدج تروصبر اب نیلوا یارب امش -لاوئس
 هج وتابمسرپبمهآوخ یمدی اهدرک یفرعم ,یچ,یورینربا باتک
 دسیاهتسناون اي هنیمز نیاردامش تیل اعف ینالوط هقب اسهب

 ؟هنایدیب ايب تسدورین نیاهب ناتدوخ
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 نم . _ هکميوگبدی اب ن اتلاوئس ب اوجرد - ب اوج

 یورینربا, مفیل ًاتدروم ردوم اهتف ای تسد یچ یورینهب یدودح ات

 « یچ « ماتنهب یشورینهک تس اهنرق ميوگبدس اب , یچ

 وتسین مولعم نآ خیرات یلوهدشادیپ نیچردهدیقع نی ا« در اددوجو

 ا جنی ارددر اد یئ اهیگژیو هچو تسیچ « یچ « یورینهکنیا

 یورین یاهیگژیوو تبه ام نم نوچمهد حیضوتد ایزمه اوخیمن

 م زالوم اهداد حرش"الم اک, نچ یورینرب ا« باتکردار « یج,

 ارم ب اتک ن آادنناوت یم ن !دنمقالع ومیوگب اجنیا ار اهن آ تسین

 نونکاتدالیم ز | لبق نرقر اهچدودحز !متفگهکروطن امه. دنن اوخب

 عالطا نمهک اجن [ اتودننکیم قیقحت یچ یوریندروم رد اهینیچ

 سیلگناو هسنارف یاهروشکردو فرط کیز | نیچردهزورم امر اد

 دننکیم قیقحتب یچ , یورین یور یدجروطب رگید فرطز ازین

 هاگشیامزآ هب ار قيقحت نی ادن اهدرک یعس نیققحمز | یضعب یتحو

 روکذم ی اهروشکردو ایندردزین ید ایز ی اهب اتکودنن اشکبزین

 هتشون ینورد یمزر ی اهکبسو یش ی اتدرومرد نیچ صوصخب

 رد ثحب هب اهب اتکز اهحفصهس ایود اهن آرثک اردو دن !هدش
 دروم

 باک ن اهج ی اهروشک *همهردودن اهتف ای ص اصتخ | یچ یورین

 ی دجروطبوهدشنهتشون , ېچ , یوریندروم رد یلقتسم"الم اک

 مانبنم ب اتک. دن اهتخ ادرپن شی اهیگژیوو ن آ فیصوتو حرشهب
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 یروسهمجروشکرد ن اهجردر اب نیلوا یاربب یچ یورینرب اب

 یچ یوریندرومرد لم اکو حورشمو لقتسم روطب ناریآ یمالسا
 باک ن اهجردر اب نیلوا ياربهکمرختفم نمودشرشتنم و هتشون

 رگیدرابهکمدش بجوم ومتشونب یچ م یورین ابهطباررد یلقتسم
 رابنیلوا یارب نمودتف ایب اهن ابزرسرب یناریاو ناریامان

 مداد حرسشار یچ یورین نوگانوگد اعب امہ اتکرد ن اهجرد
 «یچ*هفسلفو هبرظن *هطب ار, مدرمشرب ارن آ ی اههناشنو اهیگژیو
 و« مدرکهسیاقموهداد حرش ن اهجمهموروهشم ی اههفسلف اب ار
 یژوطویزیفودیدجملع اب ار یچیورین تیعق اوو *هطب ار نینجمه
 و برس و قرشهفسالف ی اههتف ایدروم ردم درک ثحبو؛ مدرک ثحب
 ط اقنو هطب ار نینچمهو« یچ یورین ن ارظنبح اصو نیچ *هفسالف

 یورشاب« دنهردونیل ادنک یورین ابار , یچ , یورین ک ارتش
 یرسکپ و برق ردمزیتین ام یورین اب«ن اری ارد, ینیگنس
 ودیاونفدرومردوم دوهن تب اش, یچ,یورینز | ینیع ی اههناشن

 مدرک ثحب؛«یمزر ی اهرنهردو هرمزور یگدنزرد ن آدربر اکزرط

 نم مدش اسانش مدرم یارب ارورین نی اد اعبا *همهآابیرقتو
 هم درک حرطم یدیدجهب رظنراب نیلوای ارب باتک نی ارد نینچمه
 مادشابسانتهفایقو مادنا لکشرد یچ قو وین یخ احد زوم

 فرط زا "اعیرسهکمن اديمو تسا ی دیجی ره مر حرطم

 هک میوگ یمن نمدوبده اوخهجوتدروم نادنمشنادو نیققحم
 نتشونابمیوگ یم هکلبمتسه ن اهجرد یچ یورین "هبرظنر اذگهیاپ
 ل وهجم و یمیدقهد اعلا قوف *هیرظن کیم یچ یورینرب اب باتک
 یاهروشک نیققحم ت اقیقحتن د اتفا ولج بجومم درک هدنز ار ینیچ
 هطبارومدرکرتن اسآ ار نانآر اکومدشورین نیادرومردرگید
 ثتسحب ناسنا ؛هدنهد لیکشت ی اهشخبو تیه ام اب ارورین نبا

 ورگید ینورد ی اهورین اب ارورین نیا *هطب ارم داد حرشومدرک
 یاههفشابار یچ یورین ؛هفسلف نینچمهو. ارب یچ « سفنتدیاوف

 حیضوت اراهنآکارتش او هسی اقمزورملع ابزین ار اهن آو هسب اقم رگید
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 هک . یچ یورین یملع *هیرظن »ر اذگن اینب نم ینعیمداد

 دیشاب هتشا د عالط ارگ اوم دشدوش بوسحم یدیدج *هبرظن دن اوت یم

 دروم فلتخم یاهروشکرد"اعیرس « یچ یورینربا , باتکء امش
 ودیت اسا زین ن اریارددید رگهد افتس ادرومو تفرگر ارقهجوت
 و دندرک ل ابقتسا نم نشورودیدج *هیرظن نیاز | ن ارظنبح ام
 رویرف یاقآ « مباتکر اشتن از ادعب" الثم دنتش اذگهحص ارن آ

 تشونمیارب یاهم ان نارهتزا یناریاروزیتین اموروزیتونپیم
 تشون نم یاربودرک ینادردق یلبخ نمز ا«مباتک نتشونز او
 اس و دراددوجووچ یورینوم راد لوبق"الم اک ار امش *هیرظنهک
 هک یشحب رد ن ارهتردروزیتونپیهوروزیتین ام نایس املا یاقآ
 نسینچ نمهکدش ملطم یتقومب اتکر اشتنازا لبقمیتش ادمه اب
 نس هبومنک پاچارنآهکدرک قیوشت یلیخ ارمم اهتشون یب اتک
 یو رینهبومر اد لوبق"الم اک ار یچ یورین *هبرظن نم هکدنتفگ
 ر اشتنازادعبزین فورعم تسیتونپیه کوب اک یاق آ. مدقتعم یچ

 لسیلجت نمز ا"اقیمعو هتشون نمهب یاهمان , یچ یورینرب اب
 یليختروصبوتس اهد اعلا قوف امش ب اتک نی اهکدنتشونودندرک

 یفلتخمتایرظن دنتشون نمهب یرگید *هم انردودشهتشون یبل اج
 "الماک « یچ یورین *هیرظن « هژیوبودب اهدادب اتک ن آرد امشهک
 کس ردو . تسااهبنارگ یرثا ب اتک نیاو تسا یملعو حیحص
 دیدج *هیرظنهب نتش اذگهحم نمضز اب کوب اک یاقآ یروضح ثحب
 ارشمیاومراد لوبق ار امش *هیرظن نمهکدنتفگ م یچ + یورین

 نامه تو افت یرادقم ابزینمزیتین امو ینیلادنک دی اهتشون هک
 هعل اطمز ادعب امشز ارتال اب یتحومراد لوبقدنتسه یچ یورین
 دوجوزین اوهر د یچ یورینهک ماه داتفارکف نیاهب نم« امش بانک

 و. مسینکهد افتسااوهرددوجوم ېچیورینز امین اوتیم امودر اد

 لاحاتهک یمزیتونپیه بتکدنمشزر امجرتم ن ایل امجرتکد یاقآ
 م زین ونپبیهو دنا ه درکرشتنم و همجرن یمزیتونپیه ب اتک ات ۱هدودح
 یورینرب ا, راشتن از ادعبهدنبهب یاهم انرددننکیم ر اک المع زین
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 و دندومن قبقحت *هماداهب قیوشت ارم ینادردق نمض , یچ

 قیوشت رتشیب ارم زین اهه اگشن ادو فلتخم مولع زا یرگیددین اس |

 , مهد حیضوتد ایزمه اوخیمن رگید هکدند رک
 دوخرگ ا« میش اب هتشاد یی اذغمیژر کی ام تس ام زال ای آ امشرظنب -لاوئس

 مسیژر ساساریافطل. دینکیم یوریپ یصاخ یی اذغمیژرز ! امش

 روزیتینامو روزیتونپیهکی ییاذغ میژر دروم رد,ناندوخ یی اذغ

 . دیهدب حیضوت (ناتدوخ لوقب) یعقاو

 « منکیم یوریپ یصاخ یسیاذغ میژر کیزا مدوخ نم "الوا -باوج
 مزال یساذغ مسیژر کی ندش یصق اوروزینونپیه یارب
 نیاهبدرف کی رگا هک میوگب تسا مزال اجنیارد نم تسا

 « دشاب هتش اد يصاخ یئ اذغ ميز ردب اب" امتحروزینونپیه» هک هلئسم

 یتسیاب ندشروزیتین ام یاربدش ابهتش اد یوقد اقتع اورو اب
 دش ابهتشادن یئاذغمیزررگا نوجدش ابهنش اد یئ اذغمیژ راامتح
 ف الخرب ندرک لمعهدرک لمعدوخ ینوردرو ابود اقتع | فالخرب

 داقتعا نوچ ینعیدر ادیمز اب تیقفومز اار یمد مه ینوردرو اب
 هب ات دشابهتشادمظنممیژر یتسی اب سپ« در اد یئ اذغمیژرهب

 "ابلق یسکرگآ یلو. دب ایب تسددنمت ردق تیصخشو ینورد ی اهورین
 دشاب هتش ادن ندشروزیتسین ام یاربیئ اذغمیژر هب ید ایزد اقتعا
 یبلقرو اب فالخرب اریزدش ابهتش ادمظنممیژ ر امتحهک تسینم زال

 م زینین ام ومزیتونپیه هنیم زردو | تیقفوم سپدنکیمن لمع دوخ
 نیرتحهص نمداقتعا هبسپ. دوبده اوخن یت اذغميژرهب دیدش هتسب او

 د اقتعاورواب ندش یعق اوروزیت هین اموروزیتونپبهد روم رد هلئسم
 و فخم لک اتم هتل اب خشم لكس نالف طقفهن تسا شورا

 هچ . تسیند ایز یلیخریث أت نآ یلودنر اد یت اریث تمهمیژر
 هب یلو دننکیم یباذغمیژر تب اعر لاس و هک یدارفااسب

 تیاعر نودیهک ید ارف | اسبهچودنب اي یمن تسد ینورد ی اهورین

 هب نمدیک ات سپ. دنب اییم تسد ینورد ی اهورینهب یی اذغمیژر
 رد یرادقم ییاذغمیژرآ الوا نوچهمهنیا اب, تسا یبلقرو اب
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 رد زین یدايز رادقمهبو تسارثوم ینورد ی اهورین یر ادیب

 "امتحهکمنکيم هیصوت نم سپدرادرثاام یحورو یمسج یتمالس
 مسیژر زین ید اعد ارفا تس ارتهب یتحو اهروزیتونپبهدب اب
 , دنش اب هتش اد

 ار اههیموت نی امن ادیممزالمدوخ یی اذغمیژر س اس ارب سپ نم
 . دنوشب فرصمدی ابندنر اد لکل اهک یئ اه اذغو لکلا :منکب
 تز | یرادقمهکنیا اب تشوگ دوش فرصممک یلیخ یلیخ تشوگ
 یاج هب سدع سپ تسا تشوگ تز از ارتشیب سدع تز! یلودر اد

 ۰ دردرس  هدعم تالالتخا بجوم تشوگ اریزدوش فرصم تش

 دوبهتشونم دید یربتعم ی اجرد. ددرگیم هریغ و يق اچومسبت امر

 زیندنق. دروخ یمن تشوگرتشیبر ابکی یلاس (ع) يلع ترضحهک

 یسعوسنصم کیرحتو یژرن اد اجیا( تسا یعیبطریغ دنقروظنم)
 مسیلوپ اتمرددنق ینعیدن ازوسب اردنقدن اوتیمن ندبدنکیم
 مزال یلیخ ارد نقاهتسیژولویزیف, دنکیمد اجب | لالتخا ندب
 و یسحور مولعدیت اس اهکیل احرددنن ادیممهال احودنتسن ادیم
 فو رم حالطما. تسارضم یلیخدنق هک دن دقتعم م زیتونپیه

 ب ان یالطدنقو تسااز یژرن ادنقب دنیوگیم هک اهتسیژولوبزیف
 مدید"اریخ او تس !هابتش "الم اک نمرظنهب , تسا ب اصعا یارب

 رضم و دنق ندوب شزرا یبهبزین اهتسیزولویزیفز | ىضعبەك
 .تاهتشوندر وم نیارد یئ اههل اقم جر اخړدودن اهدرب ېپ نآ ندوب

 نص رظنب. م درکیم ثحب اهتسیژولویزیف اب دروم نیارد" البق نم

 راک هچبریشرددنق نتخیر یتح تسا ک انرطخد ایز دنق فرصم
 ناکدوکزا یضعبریمو گرم اسبهچو تس | یاهدنشک یتحو ک انرطخ

 لاثم او تالکشو ينيريشو یدنقد اومدی ابن. دشاب لیلد نیاهب

 راددنق تبرش یل اخ ءهدعم ابدی ابندروخ یىل اخ *هدعم اب ار اهنیا

 و دشدهاوخ عابشا یدنقد اومز | نوخ تروص نیارد | ربزدیشون
 یاه نیلنتورپ هبودوبده اوخ نادب ی اه نیئتورپررضهبب هلئسم نیا
 فرصممک یلیخدب اب اه ید انق ت اجینیریش. دزده اوخ بیس آ ندب
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 ابدی ابدینک فرصم ت اجینیریشو یدنتد اوم دیه اوخ یمرگ ادوش

 دوش هد روخو دش اب ه ارمه اهنیشتو رپو اهیبرچ لم اش طولخم یاذغ
 و کانرطخ یاهلاهساو یدعم ت ال التخ اد اجیا یدنقد اوم هصالخ

 و لسع لثم یعیبطدنق ندرک فرصم یلو. دننکیم یبصع ض ارما

 ررضدقاف"ابیرقتوهدوب یوقمودیفمر اددنقو ینیریش ی اههویم
 ودوش هدروخدی ابن یندرک خرس ی اهاذغو اهیندرک خرس. تسا
 هبذغت یارب تاینبلو ت اجیزبس تابوبح,. اههویم. تسارضم

 یاهتردقو هدار | فغض بجوم هک دنتسهمه یئ اه اذغ., دنتسه بوخ

 ی اهتشوګ٬ راکش یاهتشوگ. لکلا : لیبقز |. دنوشیم یحور
 -یبرچ« هنهک یاهرینپ« یباریس« کوخوز اغو کدر | تشوگ« برچ
 دروم رد. ابرمو اههیود ۱« اهیشرت؛ ورسنک یاه یهام « هتخپ ی اه
 اذغ ندشهنسرگ نودبدی ابن: هک تسا ينتفگزینهبذغت تیفیک

 یروخرپدب ابنو, دیشک اذغز | تسدزین ندشریس نودبدی ابودروخ
 رپ اذغ اب نآ ل دی ابمینکضرف تمسقهس ارهدعم رگ ا ینعیدرک

 ندسش گرزب بجوم یروخرپ . اوه اببقب و بآاب ودوش
 دنچرگمدروخ بآو یندیشوندی ابنمه اذغ اب ارمه. دوش یم هدعم
 ه دعم ت ال التخ او هدش ىق اچ بجوم اذغ اب ندروخ ب الشم. هعرج

 اهني او, دوبده اوخن حیحم تروصب اذغمضهو دنکیمد اجیازینار

 ا رنآ همه تسامزالومتفگهک یب اذغمیژردروم رددوب یئ اهزیچ
 دیک ات نتفرگهزورهدب افو شزر !هبمب اوجرخ آر دو. دننک ارجا

 یحورو یمسج یتمالسردمیریگب هزور ر ابکی ی اهتفه رگ اهکمنکیم

 . د ادده اوخدشر ارام یحور ی اهورینودوبده اوخرثوم یلیخ ام
 ؟ دیرادم زیتونپه هنیم زر دمه یدیدج ت اع ادب او اههتف اب امشایآ -لاوئس

 مزسینونپیه *هنیمزرد یست ایفشکو اههتف ای نم. مراد یرآ - باوج

 اههتف ایلوا هورگدنش ابیم هورگود نم ی اههتف ایو تایفشکم راد
 نادنمشن اد نونکاتهک يئ اههتف ایو نونفرد تسآ یتارییغتو
 تسهمزیتونپیهد روم رد یقب اقح" الثمدن اهد ادم اجن ام زیتونپیه
 هسیمز نیارد نمدن اهداد حرشو فشک ارنآ ل اح ات نارگیدهک



 ۲۱۳ هدازیلوابوگتفگ

 رتهدرتسگ قی اقحو ای اوز ینعیمتسه یدیدج ی اههتفاب یار اد
 ناوضع هبم اهدومن حرطموهدرک فشک ار اههتف اب نآزا یرگیدو
 ناورهرودن !هدرک فشک ارمزیتونپیهدوخهک ین ادنمشن اد لاشم
 یزاسدوخ ی اربهکدننک یمودندرک یم هیصوتم درم هب ل اح ات اهنآ
 رد دننکبدوخب یتبشم ت انیقلتزونپیه تل احرد ین امرددوخو

 یارب ینعیم اهدرکرتدیفمو لیمکت ار اهن آ*هتف ای نمهکیل اح

 .مزیت ونپیهدوفرارس ۱. ب اتکرد یف اکو یملع لیالد ابر اب نیلوا
 ینامر ددوخ یزاسهب دوخ یاربزونپیه تل احر دم درم هکم !ه درکهیصوت
 هدافتسا تشم نیقلت یاجهب تبثشم تاروصتز ادصردد اتشهز | شیب

 ياههتف ای لیمکت تقیقحرد نم ی اههتف اب لو اهورگ سپدننک
 ی اربهک تسا یتایفشک نم ی اههتفایمودهورگ, تسا نارگید

 کنیاما هدرک فشک ار اهنآ نم طقفمزپتونپیه ملعردر اب نیلوا
 : مسیوگیم راوهمالخهک تسه لی اسم نیا نمدرفب رصحنم ت ایفشک

 و تسسسا یسسسخ یب درومرد نسم یاهفشکزا یکی

 و تسین يعونصم ب اوخم زیتونپیه هک تسا نیا نم فشک نییمود
 درا دزونپیهمسین اکمز اریغهب یمسین اکم یعونصم باوخ "اقیقد
 تلاح ر اچد ندرمز | لبق اهن ان اهک تسا نیا نم فشک نییموس
 ضارم اوتام دص نیرتگرزبر اهدرگا ن اسنا ینعیدنوش یمزونپیه

 نی | هتبل ادرمده اوخندوشندر اوزونپیه تل احهبدن اوتبودوشب
 رظنب ینعیدوشر اکد ایز نآ یوردی ابودر اد تیمه | یلیخ فشک

 اتهاگنآوزونپیه لو اهجردر اچد ادتب ادریم یم یدرف یتقو نم
 تل احر دودوش یم ر اچ د تس ام زیتونپیه *هجرد نیرخ آهکمتشه *هجرد

 و عادبا نم فشک نیمر اهچدوش یم ادج شامسجزا حور یژر انل
 هژوس اهکینکت نآزاهدافتسا ابهک تسا یئ اهکینکتو اهشور فشک

 ےہ یدایز جایتحاودوش یمهزیتونپبهمک یلیخ ن امز تدم رد
 .درادندوجوزوشپیهز | لبق یو ینورد لی امتورکفزکرمت؛ سکالیر
 هدافتس | ابهکم اهدرک فشک ينونفهک تسا نیا نم فشک نیمجنپ

 تسیب لسقا ال هک) زونپیهمل امهب ندرب نودب ؟ردارفا ن آرا
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 ردوز اب نامشچ اب هقیقدهس« ود ضرع رد ( دیشکده اوخ لوط هقیقد
 منک یم یطرش , م زین ونپیه د وخ» یاربهتسشن ایهداتسیا تل اح

 . دشک یمن لوطهسلجر اهچز | شیبزین نم یز اس یطرش ت اسلجو

 حیرشت و ثحب هبمی اهب اتکردهدنی آردهک تسا یئ اههتف ای اهنیا

 . تخادرپمه اوخ اهنآ
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 ؟دب اهدومنم ادقاهعس اجردهلئسم نیا یفرعم تهجرد ایآ - ل اوئس

 «ماهدرسک یفرعمار فشک نب! یکشزپو یملع فلتخمزک ارم رد -ب اوج
 هتشر نایوجشن ادز | یکی فشک نی ادرومردرتشیب حیضوت یارب
 هتشونیا هلاقم هيف اک یاق آم انهب نارهت اگشن اد یکشزپن ادن د

 نیرتلماک هک تسا یملع ت ایرشنز | یکیرد ن آپ اچددصردهک تسا



 ۲۱۵ هدازیلوابوگتفگ

 یفرعمدروم ردوهدشهتشوندرومنی ارد نونک اتهک تسا یاهلاقم

 دشده ا وخ پ اچ یدوزبهکم |هت هتشون یب اتکم | فشک فلتخم د اعبا

 ؟ دیر اد تسدردرشنو پ اچ یاریمه یرگیددبدج بتک ایآ  لاوئس
 اب. پاچریز ایدنتسه پ اچهد امآ ابهکمراد یئاهباتک هلب - باوج

 لاو

 هطقنم ۰ نذرارسا ,. , هظف اح تیوقتومزیتونپیه « یاهمان

 همج رتو ,یسح یبرارسا , و, روگنکرد تیقفومزمر « ء , دیفس

 . یل امیریشرتکدهتشون , یلمعمزینونپیه, فیل اتو
 یهاگیاپ هچر دارم زبن ونپیهو تسیچمزیتونپیه یلص اروحم امشرظنب
 ؟دبهد یمرارق

 اه یسبرفمناد یم یژولوکیسپ ار اپروحمرب ارمزیتونپیه نم

 ,یبیغ نادنمشاد ؛همههنهتبل ادننک یمدودحم یلیخ ار مزیتونپیه
 یاهدعدننک یم فیرعت یژولویزپفو یسانشن اورروحم رب ارنآو
 م ادک چیه اهروجم نیا نمرظنبدنن اد یم کیزیف روحم رب | رنآ
 *۰ دودسعم مزیتونپیه روحم نیرتهب. تسینم زیتونپیه بس انم
 یژوطیزیفو کیزیف هکمیر | اد ید ایز لیالدتسا یژولوکی اسار اب
 ره هکلبدنر ادنهدمع ریش ًاتمزیتونپبه *هدودحم رد یس انشن اورو
 دنوشیم طوب رممزینونپیهز | یکچوک تمسق ابمولع نیاز !م ادک
 زورم !حالطص اهب ای یبرغمزیتونپیه اهنتم زینونپیه نمرظتب سپ

 و صوصخم ه اگب اجر د ارم زیتونپیه نم تسین یملعمزیتونپیه
 « دزیربرپ ب اقع هک اجنآ « یلاع یش اجردمهد یمر ارق یعیفر
 یاهورهلابندو یبرغ ی اهروزینونپیههک یه اگی اجرد ینعب
 دنناوت یمنارن آ یاههدیدپوهدوبن ن آریسفتو کردهبرد اق اهنآ

 تمیلوئسم ریز زا, یملعمزینونپیه , *هملک نتفگ ابو دننک هیجوت

 ار اپ ی اههدیدپز | یرس کیهچرگدننک یم یل اخهناش نآ کرد
 تسینهیجوتو کرد لب اق یسحو یبرجتم ولع رظنز ۱ یژولوکی اس

 ناهجرددوجوم یاههدیدپ ندرک لوبق یارب امودر اد تقبقح یلو

 مسلع مسیر ادن نآ کیژولویزیفو یملعدیی ًاتهب یز این چیه
a ش اه دودسحمز ا نوریبرد شی اپودر اددوخهب صوصخم *هدودحم 
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 . دراددوخب صوصخم ی اهدودحمزین یژولوکی اساراپودگنل یم
 س اساربهک یملعمزبتونپیه ام هک تسینانعم ن ادب نیاهتبلا
 رد" الم اک ام, هن؛مینک یمنر اک تسا یژولویزیفو یسانشناور
 ن آربهف اض ا یلومیر اد تر اهم و یه اگک [یمنلع مزیت ونپیه *هدودحم

 قیقحت زینکیزیف اتم و یژولوکی اس ار اپ *هدودحمرد ارم زیتونپیم

 ساسارب" اقیقد هکم ربیمر اکب ار یه اگتسد نم "الشم مينکیمر اکو
 کسیدوپپه یعوننیا هکدنک یمر اک یملعمزیتونپیه یاههتف ای
 هب ای موش یم هتسخم زیتهبن ام وم زیتونپیه ر اکز اهک یتقوو تسا
 د ارفاندرکهزیتونپیه یاربه اگتسد نیاز ارگید صوصخم للع
 «مشک یمهد افتسا

 ؟دننکیم هعج ارم امشهبمزینونپیه ابهطب اررد یص اخش اهچ" الومعم -لاوئس

 دیتاساوهاگشن اددیت اسااتداوس یبدارفازا فلتخم ص اخشا - باوج

 رتشب یلو.درمو نزز | ینس ی اههورگهمهز امه ينسرظنز ۱. مولع
 . دننک یم هعجارمهدرک لیصحت ناناوج

 تلاصا رگن اشندن اوت یم امشرظنز !مزیتونپپهدربر اکو هبنجم ادک - لاوئس
 ؟دشاب نآ ندوب تبثمو

 ههنیمز ردمزیتونپیه ین امردهجوت بل اج تارشا لوا *هلهورد - ب اوج
 اهکیت اموکی اسو اهزوکی اس« اهزورون عونز | یئ اهیر امیب جالع
 رد .دش ابمزینونپبه یعق او تل اصا «هدننک تابث ادن اوت یم

 «یتیصخش صقاونعفر« یز اسهبدوخردمزیتونپیه ت ارث ام ود *هلهو
 تاد اع فذحو یناور لد اعتد اجیاو یناور یاههدقع ابهزر ابم

 اب هطب ارردهکتسا نآتبشم ی اههبنجو تل اما ؛هسن اشن یفنم
 اب کیزیف اتم ی اههدیدپ و هفسلف و یسانشن اسن او ناسنا

 تاساسحا قوف امهکدهد یم ام یاربار یئ اهیه اک آ ینعیدهد یم

 . تسام يگدنز یلومعم ت ایبرجتو

 نآ زا دوسخاسآ و تساهنوگچ امشرظنز اروزیتونپیه کیهفرح -لاوئس
 ؟دیر اد تی اضر

 ار ر امیب مسجرگا کشزپ, تسا یسدقم *هفرحروزیتونپیه *هفرح ب اوج
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 ودسنک ېم نامرداروا ناورو حورروزیتونپیهدنک یم نامرد

 دنکب کردارر اکنن ۱ تمظع یسکرگا. اروا مسج تی اهنرد نینچمه

 هاگدیدزازوزینونپیهدوش یم لث اق یاهداعلا قوق شزر | نآهب

 ید ام عمطودوسهب ندرکهجوت نودبهک تسا یونعم صخش کی نس

 یاهکمکودب اتش یم نارگید یر ایهب یعقاوراثیااب یویندو
 ؛هفرح اهنتهتبل اهکدوخ *هفرحز ازین نمدنک ېم نانآهب یبوخ
 دروم رد هکنبا ابمتسه یض ار, مر ادمه یرگید ی اهر اکو تسین نم
 ردهسعم اج ار یفیعض یلیخ تان اکما یمزیتونپیه یاهتیل اعف
 یاهتیل اعفدرومرد ید ایز عناوموتس اهتشاذگ نمر ایتخا

 کسکو تم دخافرصمفده نوچ نم یلو. دراددوجو یمزیتونپبه
 ۱ تر اردوخ تمدخ نی از ! اذل تسا ن ا رگیدب

 : دیش ام رفیدیر اد ینخسره نایاپرد -لاوئس

 هنیمز نیارد یتارکذت یتسی اب, امش تیقفوم یوزر آ نمض نم -ب اوج
 دنه اوخیمودنا هتشا ذگم زیتونپیهه ارر دم دقهک ین اسکهب نم. مهدب

 هک منک یم هیموتهن امیمم ن ان اوجهژیوب,« دنوشب روزیتونپیه
 ونپیه کحضم ت اشي امن ابدننکن یعس ینعی. دننکر اکهدش ب اسح

 لاو اردآایناث, دنربب ار دنمشزرا ملع نیا یوربآ یمزیت
 یکشزپو یس انشن اور اهنآ یلیصحتهتشر رگ ادنتسه هک ن اشر اک

 فده مزیتونپیه اریزء دننکنر اکمزیتونپیه تس ا رتهب تسین
 عفر و یزاسدوخ یاربدارفاهب کمکو ینامردناور شا یلصا

 ؟هسلیسو هسیدشناون یمرتشیبر اکنی اهک تسا یتیصخش صق اون

 مزینونپیه ودریگتروص تس! کشزپ اب س انشن اور هک یروزیتونپیه

 و دوبده اوخ کحضم دش اب یملع دش اوف ز ایلاخ یتقومه یشی امن
 ن |یرجردروزیتونپیهو هژوسهک تسین نی |مزیتونپیهز | فده

 دهاوخ یم یسکره ن ان اوجز او, دنریگر ارقهکحضم تحتم زیتونپیه
 و نامرد یارب نآزاودنکر اکدیفمو یملع م زیتونپیه"اعق او

 ؟هتشررد دورب تسارتهبدنکهد افتسا یز اسدوخو یو اکدوخ

 دنکر اکزینارمزیتونپیهو دنکب لیصحت یکشزپ ایو یس انشن اور
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 یتدم تشذگز ادعب هک تسا یب ارس اهنیا ی اربم زیتونپیهال او

 کیدزن هدنب آر دهلل ! اشن اهک صوصخب. درکده اوخ ن اشن امیشپ

 هدعاق تحتو یمسر تروصهب نون اق فرطز | ن اری ار دم زیتونپیه
 یاهروزیتونپیه تیل اعفو نغدق یشی امنم زیتونپیهو. دوبده اوخ
 . دوبده اوخن دیا ًاتدروم کشزپریغو س انشن اورریف
 ندیبوک یاجبهک تسا ناسانشن اورو ن اکشزپ اب نمرگید نخس
 ین امرد یاهر اکردودنریگبد ای ارملع نیا تسارتهبملع نیا

 یاصروشک ناکشزپو ناسانشناور لثم ن اشن اقیقحتودوخ

 ی اسهروزیتونپیه اب م رگید نخس. دننکهد افتس ! ن آز اهتفرشیپ
 مزبتونپیه و دننکر اکهدش ب اسح يليخ تسا رتهب هک تس ۱م اگشیپ

 تسین یکشزپو یسانشناور اهنآ یلیصحتهتشرهک ید ارف اهبار
 شزرا تم اعرب مدرمهب کمکو ن امرد *هبرهشدروم رددنهدند ای

 هسطبار نیارد یرتشیب یرگنشور ناشراثآرد, دننکب ارملع
 ر ارق ضرفمودراواندارف ار ایتخ اردار ناشلمع نادیمودننکب

 تل اعضهب عورشاریخ آهک کشزپ ی اهروزیتونپیهز اودنهدن

 بسل اج و دنمتردق لوماو اهکینکتهبدور يمر اظتن ادن اهدرک
 یهجوت بل اج ی اههدیدپ ن اشی.اهشزوم آردودننکب هیکت یهجوت
 مزبتونپیه یارچو نوچیبودمرددمو ر هل ابندهتسبمشچو دنن اجنگب

 و یکشزبوم اگشیپ یاهروزینونپیهز اهمت اغردودنش ابن یبرغ
 یراکمهمهاب« دنر اذگبر انکار ت افالتخ اهکمه اوخ یم س انشن اور

 د ارفاهبودننکب تیل اعفو قیقحتزکرمتم نمجنا کیردودننکب

 ناریاردمزیتونپیه ی اضف ات: دنهدن ندیشور *هزاجا ن اتالر اش
 و تشادهب نیلوئسم هژیوب« زین نیلوسم زا ودش ابمل اسو کاپ
 ودننکبملع نیاهب یرتشیبهجوتهکمه اوخ یم ن امروشک ن امرد

 , دننکبمهارف ارنآ یش افوکش ت ابجوم
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 مداتتهنهسن اخیم ردربرس هک زورن آ

 مد اهنهن اخ نی ارسردن | تخر سسکع
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 مداهن هسناورپ لدربافج غاددص
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 مد اهن هناوید لدرد تمغ رارسا

 اردوسخرس یشاوه و رابسوه غرم نوچ

 مد اهن هنادسفق دنب مخ ردنا
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 بش ن آرد هدوسآهچ دنتفخهه ن ار ای

 مداهن هناغفاو هلان ېپ هدید نم

 زورسفا لد مارآ لد لعل بید ای اب

 مداهن هناسیپ بلرب يبلراومه

 لض افو لقاع یاهنهک نابیقر دنتفگ

 مداهن هناسفا و هواي ارهمهاما



 ناري اردمزیتونپیه یه ریس ۳۵

 رخآ نسم تسدزا دور یناوجراسفا

 مداهن هاتف تب نآرسرمع نیا

 ۲ یضنیبن چیهافو ز نمز |: ورب اتفگ

 مداهن هنادرد وچوت یافجهک متفگ

 درک رظن زاب نمب مشچهیسر اب نوچ

 مد اهنهن است اجهدید ورگ ن اج نیا

 یرمع نم هک لش اضفو شوکرتههب لد یا

 مد اهنهنازرسف مدرم مدقرد رس

 هد ازیل ودمم



۳۱ 

 دونه شد ندوبهدرو آ ار هضرع دوب کیر ات ههناخردنا یلیپ

 یسکره دش یمه تملظ ن آردنا یسسب مدرم شندید یاربزا

 د وسب یم فک شیکیر ات نآردنا دوبن نکمم نوچمشچ اب شندید
 داهن شتسن ادو ان نوچمه تفگ داوام وطرخهب فک ار یکی نآ
 دیدبدش نزیبداب نوچو ارب نآ دیسرششوگرب تسد ار یکی نآ
 دوسمع نوچم دید ليپ لکش تفگ دوسشیاپ رب وچ فک ار يكي نآ
 تسدب یتخت نوچ لیپ نب ادوخ تفگ تسدداهنبو | تشپرب یکی نآ

 دینتیم اجره درک یم ن آمهف دیسر نوچیوزج هب کی ره نینچمه
 فلا نآداد بقل شلاد یکی نآ فلتخم دش ن اشتفگ هگرظنز |

 یدش نوریب ن اشتفگز | فالتخا یدب یعمشرگ ا سکره فکر د

 (یونعم یونثمم وسرتفدز !)
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